
لقرآن : كتاب    غريب ا
 لألصفهاين:املؤلف

  الراغب االصفهاين -مفردات غريب القرآن
  مفردات غريب القرآن

  الراغب االصفهاين

  ه ٥٠٢املفردات يف غريب القران تأليف أىب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب االصفهاىن املتوىف سنة 

  .صلواته على نبيه حممد وآله أمجعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم احلمدهللا رب العاملني، و
أسأل اهللا أن جيعل لنا من أنواره نورا يرينا : قال الشيخ أبو القاسم احلسني ابن حممد بن الفضل الراغب رمحه اهللا

  .اخلري والشر بصورتيهما
هو (بقوله تعاىل  ويعرفنا احلق والباطل حبقيقتيهما، حىت نكون ممن يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم، ومن املوصوفني

  ).أولئك كتب يف قلوهبم االميان وأيدهم بروح منه: (وبقوله) الذى أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني
كنت قد ذكرت يف الرسالة املنبهة على فوائد القرآن أن اهللا تعاىل كما جعل النبوة بنبينا خمتتمة، وجعل شرائعهم 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت : (ما قال تعاىلبشريعته من وجه منتسخة ومن وجه مكملة متممة ك
جعل كتابه املنزل عليه متضمنا مثرة كتبه الىت أوالها أوائل االمم كما نبه عليه بقوله ) ورضيت لكم االسالم دينا

اجلم، وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة احلجم متضمن للمعىن ) يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة: (تعاىل
ولو أن ما يف : (وحبيث تقصر االلباب البشرية عن إحصائه، واآلالت الدنيوية عن استيفائه كما نبه عليه بقوله تعاىل
وأشرت يف ) االرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز حكيم

: ان ال خيلو الناظر فيه من نور ما يريه، ونفع ما يوليه، فإنهكتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة أن القرآن وإن ك
  يهدى إىل عينيك نورا ثاقبا* كالبدر من حيث التفت رأيته 

يغشى البالد مشارقا ومغاربا لكن حماسن أنواره اليثقفها إال البصائر اجللية * كالشمس يف كبد السماء وضوءها 
ومنافع شفائه ال يناهلا إال النفوس النقية كما صرح تعاىل به فقال يف وأطايب مثره ال يقطفها إال االيدى الزكية، 

قل هو للذين (وقال يف وصف سامعيه ) إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون(وصف متناوليه 
  ).آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى

احلاملة للربكات بيتا فيه صورة أو كلب كذلك ال تدخل السكينات اجلالبة  وذكرت أنه كما ال تدخل املالئكة
  .للبينات قلبا فيه كرب وحرص، فاخلبيثات للخبيثني، واخلبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبني، والطيبون للطيبات

من معرفته  ودللت يف تلك الرسالة على كيفية اكتساب الزاد الذى يرقى كاسبه يف درجات املعارف حىت يبلغ
  أقصى

ما يف قوة البشر أن يدركه من االحكام واحلكم فيطلع من كتاب اهللا على ملكوت السموات واالرض ويتحقق أن 
جعلنا اهللا ممن توىل هدايته حىت يبلغه هذه املنزلة وخيوله هذه ) ما فرطنا يف الكتاب من شئ: (كالمه كما وصفه بقوله

إنك ال هتدى من أحببت ولكن : (ه اهللا كما قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلماملكرمة، فلن يهديه البشر من مل يهد



  ).اهللا يهدى من يشاء
  .وذكرت أن أول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية

ون ملن يريد ومن العلوم اللفظية حتقيق االلفاظ املفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل املعا
  .أن يدرك معانيه، كتحصيل اللنب يف كونه من أول املعاون يف بناء ما يريد أن يبنيه

وليس ذلك نافعا يف علم القرآن فقط بل هو نافع يف كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب كالم 
وحكمهم، وإليها مفزع حذاق  العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم

  .الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم
وما عداها وعدا االلفاظ املتفرعات عنها واملشتقات منها هو باالضافة إليها كالقشور والنوى باالضافة إىل أطايب 

  .الثمرة، وكاحلثالة والتنب باالضافة إىل لبوب احلنطة
ىف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجى، فنقدم ما أوله وقد استخرت اهللا تعاىل يف إمالء كتاب مستو
  االلف مث الباء على ترتيب حروف املعجم

معتربا فيه أوائل حروفه االصلية دون الزوائد، واالشارة فيه إىل املناسبات الىت بني االلفاظ املستعارات منها 
ني الدالة على حتقيق مناسبات االلفاظ على الرسالة واملشتقات حسبما حيتمل التوسع يف هذا الكتاب، وأحيل بالقوان

  .الىت عملتها خمتصة هبذا الباب
ففى اعتماد ما حررته من هذا النحو استغناء يف بابه من املثبطات عن املسارعة يف سبيل اخلريات، وعن املسابقة إىل 

  .ريق إليهاسهل اهللا علينا الط) سابقوا إيل مغفرة من ربكم: (ما حثنا عليه بقوله تعاىل
وأتبع هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل ونسأ يف االجل، بكتاب ينبئ عن حتقيق االلفاظ املترادفة على املعىن الواحد وما 
بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خرب بلفظ من االلفاظ املترادفة دون غريه من أخواته، حنو 

  .رةذكره القلب مرة والفؤاد مرة والصدر م
لقوم : (وىف أخرى) لقوم يتفكرون: (وىف أخرى) إن يف ذلك اليات لقوم يؤمنون: (وحنو ذكره تعاىل يف عقب قصة

الوىل : (وىف أخرى) لذى حجر: (وىف أخرى) الوىل االبصار: (وىف أخرى) لقوم يفقهون: (وىف أخرى) يعلمون
اب واحد، فيقدر أنه إذا فسر احلمد هللا بقوله الشكر وحنو ذلك مما يعده من ال حيق احلق ويبطل الباطل أنه ب) النهى

  .هللا، والريب فيه بال شك فيه فقد فسر القرآن ووفاه التبيان، جعل اهللا لنا التوفيق رائدا والتقوى سائقا
  ).وتزودوا فإن خري الزاد التقوى: (ونفعنا مبا أوالنا وجعله لنامن معاون حتصيل الزاد املأمور به يف قوله تعاىل

الوالد، ويسمى كل من كان سببا يف إجياد شئ أو إصالحه أو ظهوره أبا، ولذلك يسمى : االب: اب االلف أباكت
وىف بعض ) النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم: (النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا املؤمنني، قال اهللا تعاىل

  م قالوهو أب هلم، وروى أنه صلى اهللا عليه وسل: القراءات
  ".كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب : " وإىل هذا أشار بقوله" أنا وأنت أبوا هذه االمة " لعلى 

  .وقيل أبو األضياف لتفقده إياهم، وأبو احلرب ملهيجها، وأبو عذرهتا ملفتضها
ما : (يف قصة يعقوب ويسمى العم مع االب أبوين، وكذلك االم مع االب وكذلك اجلد مع االب، قال تعاىل
وإمساعيل مل يكن من آبائهم ) تعبدون من بعدى، قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا

  .وإمنا كان عمهم
على ذلك أي علماءنا ) وجدنا آباءنا على أمة: (ومسى معلم االنسان أباه ملا تقدم من ذكره، وقد محل قوله تعاىل



  ).ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال: (العلم بداللة قوله تعاىلالذين ربونا ب
  .إنه عىن االب الذى ولده، واملعلم الذى علمه) أن اشكر ىل ولوالديك: (وقيل يف قوله
  .احلقيقيةإمنا هو نفى الوالدة وتنبيه أن التبين ال جيرى جمرى البنوة ) ما كان حممد أبا أحد من رجالكم: (وقوله تعاىل
  .آباء وأبوة، حنو بعولة وخؤولة: ومجع االب

  *إن أباها وأبا أباها : * وأصل أب فعل وقد أجرى جمرى قفا يف قول الشاعر
  .ويقال أبوت القوم كنت هلم أبا أبوهم، وفالن يأبو هبمه أي يتفقدها تفقد االب

  .وزادوا يف النداء فيه تاء فقالوا يا أبت
  .حكاية صوت الصىب إذا قال بابابأبأالصىب فهو : وقوهلم
  .شدة االمتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء: االباء: أىب

: وروى) إال إبليس أىب: (وقوله) أىب واستكرب: (وقوله) وتأىب قلوهبم: (وقال) ويأىب اهللا إال أن يتم نوره: (قوله تعاىل
  ).كلكم يف اجلنة إال من أىب(

حتمل الضيم، وأبيت الضري تأىب، وتيس آىب، وعنز أبواء، إذا أخذه من شرب ماء فيه بول ومنه رجل أىب ممتنع من 
  .االروى

  .داء مينعه من شرب املاء
  )وفاكهة وأبا: (قوله تعاىل: أب

  .االب املرعى املتهيئ للرعى واجلز، من قوهلم أب لكذا، أي هتيأ أبا وإبابة وإبابا
  .هتيأ لقصده، وكذا أب لسيفه إذا هتيأ لسلهوأب إىل وطنه إذا نزع إىل وطنه نزوعا 

  .وإبان ذلك فعالن منه وهو الزمان املهيأ لفعله وجميئه
  االبد عبارة عن مدة الزمان املمتد الذى ال يتجزأ) خالدين فيها أبدا: (قال تعاىل: أبد

  .زمان كذا، وال يقال أبد كذا: كما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال
وال جيمع إذ ال يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثىن به، لكن قيل آباد، وذلك على حسب وكان حقه أن ال يثىن 

  .ختصيصه يف بعض ما يتناوله كتخصيص اسم اجلنس يف بعضه مث يثىن وجيمع
أبد، أبد، وأبيد أي دائم وذلك على : على أنه ذكر بعض الناس أن آبادا مولد وليس من كالم العرب العرباء وقيل

  .التأكيد
  .وتأبد الشئ بقى أبدا، ويعرب به عما يبقى مدة طويلة

واآلبدة البقرة الوحشية، واالوابد الوحشيات، وتأبد البعري توحش فصار كاالوابد، وتأبد وجه فالن توحش، وأبد 
  .كذلك، وقد فسر بغضب

  .إذا هرب أبق العبد يأبق إباقا وأبق يأبق: يقال) إذ أبق إىل الفلك املشحون: (قال اهللا تعاىل: أبق
* قد أحكمت حكمات القد واالبقا : * وعبد آبق ومجعه أباق، وتأبق الرجل تشبه به يف االستتار، وقول الشاعر

  .هو القنب: قيل
  االبل يقع على البعران الكثرية وال واحد له) ومن االبل اثنني: (قال اهللا تعاىل: إبل

  .من لفظه
قيل أريد هبا السحاب، فإن يكن ذلك صحيحا فعلى تشبيه ) قتأفال ينظرون إىل االبل كيف خل: (وقوله تعاىل



  .السحاب، باالبل وأحواله بأحواهلا
  .وأبل الوحشى يأبل أبوال وأبل أبال اجتزأ عن املاء تشبها باالبل يف صربها عن املاء

  .وكذلك تأبل الرجل عن امرأته إذا ترك مقاربتها، وأبل الرجل كثرت إبله
  .ثبت على االبل إذا ركبهاوفالن ال يأبل، أي ال ي

  .ورجل آبل وأبل حسن القيام على إبله
  .وإبل مؤبلة جمموعة، واالبالة احلزمة من احلطب تشبيها به

  .أي متفرقة كقطعات إبل، الواحد أبيل) وأرسل عليهم طريا أبابيل: (وقوله تعاىل
  .به مسي الغريب فقيل أتاوىاالتيان جمي بسهولة ومنه قيل للسيل املار على وجهه أتى وأتاوى، و: أتى

  .واالتيان يقال للمجي بالذات وباالمر وبالتدبري
: وقوله تعاىل) إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة(ويقال يف اخلري وىف الشر وىف االعيان واالعراض حنو قوله تعاىل 

وعلى هذا النحو قول ) جاء ربك: (وأي باالمر والتدبري، حن) فأتى اهللا بنياهنم من القواعد: (وقوله) أتى أمر اهللا(
  :الشاعر

  *أتيت املروءة من باهبا * 

  .أي ال يتعاطون) ال يأتون الصالة إال وهم كساىل: (وقوله) فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا(
لقد ( :تأتى الفاحشة، فاستعمال االتيان منها كاستعمال اجملئ يف قوله: وىف قراءة عبد اهللا) يأتني الفاحشة: (وقوله

أتيته وأتوته، ويقال للسقاء إذا خمض وجاء زبده أتوة، وحتقيقه جاء ما من شأنه أن يأيت منه : يقال) جئت شيئا فريا
  .فهو مصدر يف معىن الفاعل

  .مفعول من أتيته) مأتيا: (وهذه أرض كثرية االتاء أي الريع، وقوله تعاىل
بل يقال أتيت االمر وأتاىن االمر، ويقال أتيته بكذا وآتيته  قال بعضهم معناه آتيا فجعل املفعول فاعال وليس كذلك

وكل ) وآتيناهم ملكا عظيما: (وقال) فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا: (وقال) وأتوا به متشاهبا: (كذا، قال تعاىل
ن مل يكن موضع ذكر يف وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، الن أوتوا قد يقال إذا أوىل م

  )آتوىن زبر احلديد: (منه قبول، وآتيناهم يقال فيمن كان منه قبول، وقوله
أقاموا الصالة وآتوا : (وقرأه محزة موصولة أي جيئوين، وااليتاء االعطاء وخص دفع الصدقة يف القرآن بااليتاء حنو

  ).ومل يؤت سعة من املال -شيئا  وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن -وإقام الصالة وإيتاء الزكاة  -الزكاة 
  .االثاث متاع البيت الكثري، وأصله من أث أي كثر وتكاثف: أث

  .وقيل للمال كله إذا كثر أثاث، وال واحد له كاملتاع، ومجعه أثاث
  .ونساء أثائث كثريات اللحم كأن عليهن أثاث، وتأثث فالن أصاب أثاثا

 -وقفينا على آثارهم برسلنا : (أثر وأثر، واجلمع اآلثار، قال تعاىلأثر الشئ حصول ما يدل على وجوده، يقال : أثر
ومن هذا يقال للطريق املستدل به على من تقدم آثار، حنو قوله ) فانظر إىل آثار رمحة اهللا: (وقوله) وآثارا يف االرض

  ).هم أوالء على أثرى: (وقوله) فهم على آثارهم يهرعون: (تعاىل
ثارة أثر من شحم، وأثرت البعري جعلت على خفه أثرة أي عالمة تؤثر يف االرض ومنه مسنت االبل أي على أ

  .ليستدل هبا على أثره، وتسمى احلديدة الىت يعمل هبا ذلك املئثرة
  وأثر السيف أثر



  .جودته وهو الفرند، وسيف مأثور، وأثرت العلم رويته، آثره أثرا وإثارة وأثرة، وأصله تتبعت أثره
  .ما يروى من مكارم االنسان: رئ أثرة وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر، واملاثروأثارة من علم، وق

تاهللا لقد آثرك اهللا : (وقال) ويؤثرون على أنفسهم: (ويستعار االثر للفضل وااليثار للتفضل ومنه آثرته، وقوله تعاىل
  .تأثر بعضكم على بعضأي يس" سيكون بعدى أثرة : " وىف احلديث) بل تؤثرون احلياة الدنيا -علينا 

  واالستئثار

استأثر اهللا بفالن كناية عن موته، تنبيه أنه ممن اصطفاه وتفرد تعاىل به من دون : التفرد بالشئ من دون غريه، وقوهلم
  .خذه آثرا ما، وأثراما، وآثر ذى أثري: الورى تشريفا له، ورجل أثر يستأثر على أصحابه، وحكى اللحياىن

شجر ثابت االصل وشجر متأثل ثابت ثبوته وتأثل : أثل) ايت أكل مخط وأثل وشئ من سدر قليلذو: (قال تعاىل: أثل
  .كذا ثبت ثبوته

  أي غري مقنت له ومدخر،" غري متأثل ماال " وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الوصي 
  .حنت أثلته، إذا اغتبته: فاستعار التأثل له وعنه استعري

مجالية تغتلى : املبطئة عن الثواب، ومجعه آثام، ولتضمنه ملعىن البطء قال الشاعر االمث واالثام اسم لالفعال: إمث
أي يف تناوهلما إبطاء عن ) فيهما إمث كبري ومنافع للناس: (إذا كذب اآلمثات اهلجريا وقوله تعاىل* بالروادف 
  .اخلريات

  .ب خرج من حوبه وحرجه أي ضيقهوقد أمث إمثا وأثاما فهو آمث وأمث وأثيم، وتأمث خرج من إمثه كقوهلم حتو
  .وتسمية الكذب إمثا لكون الكذب من مجلة االمث، وذلك كتسمية االنسان حيوانا لكونه من مجلته

  .أي محلته عزته على فعل ما يؤمثه) أخذته العزة باالمث: (وقوله تعاىل
نبات والشحم ندى ملا كانا منه يف أي عذابا، فسماه أثاما ملا كان منه، وذلك كتسمية ال) ومن يفعل ذلك يلق أثاما(

أي حيمله ذلك على ارتكاب آثام وذلك : وقيل معىن يلق أثاما* تعلى الندى يف متنه وحتدرا : * قول الشاعر
  الستدعاء االمور الصغرية

  .إىل الكبرية
وقوبل االمث بالرب ) آمث قلبه: (واآلمث املتحمل االمث، قال تعاىل) فسوف يلقون غيا: (وعلى الوجهني محل قوله تعاىل
وهذا القول منه حكم الرب " الرب ما اطمأنت إليه النفس واالمث ما حاك يف صدرك : " فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .واالمث ال تفسريمها
ومن مل حيكم : (قيل أشار باالمث إىل حنو قوله) يسارعون يف االمث والعدوان: (أي آمث، وقوله) معتد أثيم: (وقوله تعاىل

فاالمث أعم ) ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون: (وبالعدوان إىل قوله) زل اهللا فأولئك هم الكافرونمبا أن
  .من العدوان

شديد امللوحة واحلرارة من قوهلم أجيج النار وأجتها وقد ) هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج: (قال تعاىل: أج
  .أجت

بالنار املضطرمة واملياه املتموجة لكثرة اضطراهبم، وأج الظليم إذا عدا  وائتج النهار ويأجوج ومأجوج منه شبهوا
  .أجيجا تشبيها بأجيج النار

  االجر واالجرة ما يعود من ثواب: أجر



  وآتيناه أجره يف الدنيا -إن أجرى إال على اهللا : (العمل دنيويا كان أو أخرويا حنو قوله تعاىل
  .واالجرة يف الثواب الدنيوي، ومجع االجر أجور) اآلخرة خري للذين آمنواوالجر  -وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 

كناية عن املهور، واالجر واالجرة يقال فيما كان عن عقد وما جيرى جمرى العقد وال ) آتوهن أجورهن: (وقوله
اجلزاء يقال فيما كان و) فأجره على اهللا: (وقوله تعاىل) هلم أجرهم عند رهبم: (يقال إال يف النفع دون الضر حنو قوله

) فجزاؤه جهنم: (وقوله) وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا: (عن عقد وغري عقد ويقال يف النافع والضار حنو قوله
على أن تأجرين : (يقال أجر زيد عمرا يأجره أجرا أعطاه الشئ بأجرة، وأجر عمرو زيدا أعطاه االجرة، قال تعاىل

ا أن أجرته يقال إذا اعترب فعل أحدمها، وآجرته يقال إذا اعترب فعال مها وآجر كذلك والفرق بينهم) مثاىن حجج
وكالمها يرجعان إىل معىن واحد ويقال آجره اهللا وأجره اهللا، واالجري فعيل مبعىن فاعل أو مفاعل، واالستئجار طلب 

استأجره إن : (ى هذا قولهالشئ باالجرة، مث يعرب به عن تناوله باالجرة حنو االستيجاب يف استعارته االجياب، وعل
أميا  -لتبلغوا أجال مسمى : (املدة املضروبة للشئ، قال تعاىل: االجل: أجل) خري من استأجرت القوى االمني

  االجلني
ويقال دينه مؤجل وقد أجلته جعلت له أجال، ويقال للمدة املضروبة حلياة االنسان أجل فيقال دنا أجله ) قضيت

أي حد ) بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا: (استيفاء االجل أي مدة احلياة، وقوله تعاىل عبارة عن دنو املوت، وأصله
  .املوت وقيل حد اهلرم ومها واحد يف التحقيق

فاالول هو البقاء يف الدنيا، والثاىن البقاء يف اآلخرة، وقيل االول هو ) مث قضى أجال وأجل مسمى عنده: (وقوله
  .بني املوت إىل النشور، عن احلسنالبقاء يف الدنيا، والثاىن مدة ما 

عن ابن ) اهللا يتوىف االنفس حني موهتا والىت مل متت يف منامها: (وقيل االول للنوم والثاىن للموت، إشارة إىل قوله
  .عباس

وقيل االجالن مجيعا للموت، فمنهم من أجله بعارض كالسيف واحلرق والغرق وكل شئ غري موافق وغري ذلك من 
: ة إىل قطع احلياة، ومنهم من يوقى ويعاىف حىت يأتيه املوت حتف أنفه، وهذان مها املشار إليهما بقولهاالسباب املؤدي

  ".من أخطأته سهم الرزية مب ختطه سهم املنية " 
وقيل للناس أجالن، منهم من ميوت عبطة، ومنهم من يبلغ حدا مل جيعل اهللا يف طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه 

  فيها،
رأيت املنايا : وقصدمها الشاعر بقوله) ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر: (ها أشار بقوله تعاىلوإلي

  ...متته* خبط عشواء من تصب 

واآلجل ضد العاجل، واالجل اجلناية الىت خياف منها آجال فكل أجل جناية * من مل ميت عبطة هرما : * وقول اآلخر
أي من جراء، ) من أجل ذلك كتبنا على بىن إسرائيل: (فعلت كذا من أجله، قال تعاىلوليس كل جناية أجال، يقال 

إذا : (وقرئ من إجل ذلك بالكسر أي من جناية ذلك، ويقال أجل يف حتقيق خرب مسعته، وبلوغ االجل يف قوله تعاىل
  .عدةهو املدة املضروبة بني الطالق وبني انقضاء ال) طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن

ال جناح عليهن فيما فعلن يف (إشارة إىل حني انقضاء العدة، وحينئذ ) فإذا بلغن أجلهن فال تعضلوهن: (وقوله
  ).أنفسهن
  .أحد يستعمل على ضربني، أحدمها يف النفى فقط، والثاىن يف االثبات: أحد

  االجتماع واالفتراق فأما املختص بالنفى فالستغراق جنس الناطقني، ويتناول القليل والكثري على طريق



  .ما يف الدار أحد أي واحد، وال اثنان فصاعدا، ال جمتمعني وال مفترقني: حنو
وهلذا املعىن مل يصح استعماله يف االثبات الن نفى املتضادين يصح وال يصح إثباهتما، فلو قيل يف الدار واحد لكان 

قني، وذلك ظاهر ال حمالة، ولتناول ذلك ما فوق فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد جمتمعني ومفتر
وأما املستعمل يف االثبات ) فما منكم من أحد عنه حاجزين: (الواحد يصح أن يقال ما من أحد فاضلني كقوله تعاىل

  .أحد عشر وأحد وعشرين: االول يف الواحد املضموم إىل العشرات حنو: فعلى ثالثة أوجه
وقوهلم يوم االحد ) أما أحدكما فيسقى ربه مخرا: (فا إليه مبعىن االول كقوله تعاىلوالثاىن أن يستعمل مضافا أو مضا

  .أي يوم االول ويوم االثنني
وأصله وحد ولكن ) قل هو اهللا أحد: (والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا وليس ذلك إال يف وصف اهللا تعاىل بقوله

: بذى اجلليل على مستأنس وحد أخذ* النهار بنا  كأن رجلى وقد زال: وحد يستعمل يف غريه حنو قول النابغة
  معاذ اهللا أن نأخذ إال من: (االخذ حوز الشئ وحتصيله، وذلك تارة بالتناول حنو

  .أخذته احلمى: ويقال) ال تأخذه سنة وال نوم له: (وتارة بالقهر حنو قوله) وجدنا متاعنا عنده
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ : (وقال) نكال اآلخرة واالوىلفأخذه اهللا  -أخذ الذين ظلموا الصيحة : (وقال تعاىل

  .ويعرب عن االسري باملأخوذ واألخيذ) القرى
 -ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء : (واالختاذ افتعال منه ويعدى إىل مفعولني، وجيرى جمرى اجلعل حنو قوله

: وقوله تعاىل) وين وأمى إهلني من دون اهللاأأنت قلت للناس اختذ -فاختذمتوهم سخريا  -واختذوا من دونه أولياء 
  ولو يؤاخذ(

  .فتخصيص لفظ املؤاخذة تنبيه على معىن اجملازاة واملقابلة ملا أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر) اهللا الناس بظلمهم
  .ويقال فالن مأخوذ، وبه أخذة من اجلن

  .وفالن يأخذ مأخذ فالن، أي يفعل فعله ويسلك مسلكه
  .، وبه أخذ، كناية عن الرمدورجل أخذ

  .واالخاذة واالخاذ أرض يأخذها الرجل لنفسه، وذهبوا ومن أخذ أخذهم وإخذهم
  .االصل أخو وهو املشارك آخر يف الوالدة من الطرفني أو من أحدمها أو من الرضاع: أخ

  ويستعار يف كل مشارك لغريه يف القبيلة
ال تكونوا كالذين كفروا : (ودة وىف غري ذلك من املناسبات، قوله تعاىلأو يف الدين أو يف صنعة أو يف معاملة أو يف م

) أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا -إمنا املؤمنون إخوة : (أي ملشاركيهم يف الكفر، وقال) وقالوا الخواهنم
لى انتفاء املخالفة تنبيه ع) إخوانا على سرر متقابلني: (أي إخوان وأخوات، وقوله تعاىل) فإن كان له إخوة: (وقوله

  .من بينهم
  .واالخت تأنيث االخ

  .وجعل التاء فيه كالعوض من احملذوف منه
مساه أخا ) أخا عاد: (يا أخا متيم، وقوله: يعىن أخته يف الصالح ال يف النسبة، وذلك كقوهلم) يا أخت هارون: (وقوله

وإىل  -وإىل عاد أخاهم  -ىل مثود أخاهم وإ: (تنبيها على إشفاقه عليهم شفقة االخ على أخيه، وعلى هذا قوله
أي من اآلية الىت تقدمتها، ومساها أختا هلا ) وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها: (وقوله) مدين أخاهم

  .الشتراكهما يف الصحة واالبانة والصدق



) أولياؤهم الطاغوت: (هفإشارة إىل أوليائهم املذكورين يف حنو قول) كلما دخلت أمة لعنت أختها: (وقوله تعاىل
  .وتأخيت أي حتريت حترى االخ لالخ
  واعترب من االخوة معىن املالزمة، فقيل

  .أخية الدابة
  .يقابل به االول، وآخر يقابل به الواحد: آخر

) وانوإن الدار اآلخرة هلى احلي: (ويعرب بالدار اآلخرة عن النشأة الثانية كما يعرب بالدار الدنيا عن النشأة االوىل حنو
وقد توصف الدار باآلخرة تارة وتضاف ) أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار: (ورمبا ترك ذكر الدار حنو قوله

وتقدير االضافة دار احلياة ) والجر االخرة أكرب لو كانوا يعلمون -وللدار االخرة خري للذين يتقون : (إليها تارة حنو
  .اآلخرة

االلف والالم وليس له نظري يف كالمهم، فإن أفعل من كذا إما أن يذكر معه من لفظا وأخر معدول عن تقدير ما فيه 
  .أو تقديرا فال يثىن وال جيمع وال يؤنث، وإما أن حيذف منه من فيدخل عليه االلف والالم فيثىن وجيمع

مبا قدم : (قال تعاىل وهذه اللفظة من بني أخواهتا جوز فيها ذلك من غري االلف والالم، والتأخري مقابل للتقدمي،
  ما تقدم من ذنبك -وأخر 

  وبعته) ربنا أخرنا إىل أجل قريب -إمنا نؤخرهم ليوم تشخص فيه االبصار  -وما تأخر 
  ).بنظرة: (بأخرة أي بتأخري أجل كقوله

  .أبعد اهللا االخر أي املتأخر عن الفضيلة وعن حتدى احلق: وقوهلم
أدت الناقة تئد أي رجعت حنينها : أمرا منكرا يقع فيه جلبة، من قوهلم أي) لقد جئتم شيئا إدا: (قال تعاىل: إد

  .ترجيعا شديدا
  .واالديد اجللبة، وأد قيل من الود أو من أدت الناقة

إن اهللا  -فليؤد الذي ائتمن أمانته : (االداء دفع احلق دفعة وتوفيته كأداء اخلراج واجلزية ورد االمانة قال تعاىل: أداء
وأصل ذلك من االداة، يقال أدوت تفعل كذا أي ) وأداء إليه بإحسان: (وقال) دوا االمانات إىل أهلهايأمركم أن تؤ

أبو البشر، قيل مسى : احتلت وأصله تناولت االداة الىت هبا يتوصل إليه، واستأديت على فالن حنو استعديت آدم
حنو أمسر، وقيل مسى بذلك لكونه من بذلك لكون جسده من أدمي االرض، وقيل لسمرة يف لونه، يقال رجل آدم 

ويقال جعلت فالنا أدمة أهلى أي خلطته هبم، وقيل ) أمشاج نبتليه: (عناصر خمتلفة وقوى متفرقة، كما قال تعاىل
  مسى

وجعل له به العقل والفهم ) ونفخت فيه من روحي: (بذلك ملاطيب به من الروح املنفوخ فيه املذكور يف قوله
وذلك من قوهلم االدام ) وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال: (على غريه كما قال تعاىل والروية الىت فضل هبا

  .وهو ما يطيب به الطعام
  .أي يؤلف ويطيب" لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما : " وىف احلديث

عه وقوله ملا يسمع، قال االذن اجلارحة وشبه به من حيث احللقة أذن القدر وغريها، ويستعار ملن كثر استما: أذن
إشارة إىل ) وىف آذاهنم وقرا: (أي استماعه ملا يعود خبري كم، وقوله) ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم: (تعاىل

  .جهلهم ال إىل عدم مسعهم
فأذنوا : (ويستعمل ذلك يف العلم الذى يتوصل إليه بالسماع حنو قوله) وأذنت لرهبا وحقت: (وأذن استمع حنو قوله



: واالذن واالذان ملا يسمع ويعرب بذلك عن العلم إذ هو مبدأ كثري من العلم فينا، قال تعاىل) ب من اهللا ورسولهحبر
  .وأذنته بكذا وآذنته مبعىن) وإذ تأذن ربك: (وقال) ائذن ىل وال تفتين(

   الناسوأذن يف -فأذن مؤذن بينهم  -مث أذن مؤذن أيتها العري : (واملؤذن كل من يعلم بشئ نداء، قال
وما أرسلنا من رسول : (واالذين املكان الذى يأتيه االذان، واالذن يف الشئ إعالم بإجازته والرخصة فيه حنو) باحلج

  .أي بإرادته وأمره) إال ليطاع بإذن اهللا
  وماهم: (وقوله) وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا: (وقوله

قيل معناه بعلمه لكن بني العلم واالذن فرق ) ضارهم شيئا إال بإذن اهللاوليس ب -بضارين به من أحد إال بإذن اهللا 
وما كان لنفس : (فإن االذن أخص وال يكاد يستعمل إال فيما فيه مشيئة به راضيا منه الفعل أم مل يرض به، فإن قوله

  .فمعلوم أن فيه مشيئته وأمره) أن تؤمن إال بإذن اهللا
ففيه مشيئته من وجه وهو أنه ال خالف أن اهللا تعاىل أوجد يف ) إال بإذن اهللاوما هم بضارين به من أحد : (وقوله

االنسان قوة فيها إمكان قبول الضرب من جهة من يظلمه فيضره ومل جيعله كاحلجر الذى ال يوجعه الضرب، وال 
يلحق الضرر من  خالف أن إجياد هذا االمكان من فعل اهللا، فمن هذا الوجه يصح أن يقال إنه بإذن اهللا ومشيئته

  .جهة الظامل، ولبسط هذا الكالم كتاب غري هذا
  فإذا -إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا : (واالستئذان طلب االذن، قال تعاىل

وإذن جواب وجزاء، ومعىن ذلك أنه يقتضى جوابا أو تقدير جواب ويتضمن ما يصحبه من الكالم جزاء ) استأذنوك
إذن أخرج، ومىت تقدمه كالم مث تبعه فعل مضارع : ه فعل مضارع ينصبه ال حمالة حنوومىت صدر به الكالم وتعقب

أنا : أنا إذن أخرج وأخرج، ومىت تأخر عن الفعل أو مل يكن معه الفعل املضارع مل يعمل حنو: جيوز نصبه ورفعه حنو
  ).إنكم إذا مثلهم: (أخرج إذن، قال تعاىل

ال (رر إما يف نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيويا كان أو أخرويا، قال تعاىل االذى ما يصل إىل احليوان من الض: أذى
ومنهم الذين : (إشارة إىل الضرب، وحنو ذلك يف سورة التوبة) فآذومها: (قوله تعاىل) تبطلوا صدقاتكم باملن واالذى
لذين آذوا موسى وال تكونوا كا -والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم  -يؤذون النيب ويقولون هو أذن 

فسمى ذلك أذى باعتبار ) يسئلونك عن احمليض قل هو أذى: (وقوله) مل تؤذونين: (وقال) وأوذوا حىت أتاهم نصرنا
  .الشرع وباعتبار الطب على حسب ما يذكره أصحاب هذه الصناعة

  آذيته أوذيه إيذاء وأذية وأذى،: يقال
 به عن كل زمان مستقبل، وقد يضمن معىن الشرط فيجزم يعرب: ومنه اآلذى وهو املوج املؤذى لركاب البحر إذا

  .به، وذلك يف الشعر أكثر
: أرب* إذ ما أتيت على الرسول فقل له : * حنو" ما " وإذ يعرب به عن الزمان املاضي وال جيازى به إال إذا ضم إليه 

  .االرب فرط احلاجة املقتضى لالحتيال يف دفعه، فكل أرب حاجة وليس كل حاجة أربا
فالن ذو أرب وأريب أي ذو : مث يستعمل تارة يف احلاجة املفردة وتارة يف االحتيال وإن مل يكن حاجة كقوهلم

  احتيال، وقد أرب إىل كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة، وقد أرب إىل كذا أربا وأربة

  .حاجة إليهوال أرب ىل يف كذا، أي ليس ىب شدة ) وىل فيها مآرب أخرى: (وإربة ومأربة، قال تعاىل
كناية عن احلاجة إىل النكاح، وهى االرىب للداهية املقتضية لالحتيال، وتسمى ) أوىل االربة من الرجال: (وقوله



االعضاء الىت تشتد احلاجة إليها آرابا، الواحد أرب، وذلك أن االعضاء ضربان، ضرب أوجد حلاجة احليوان إليه 
  كاليد والرجل

  .واللحيةوالعني، وضرب للزينة كاحلاجب 
ضرب ال تشتد إليه احلاجة، وضرب تشتد إليه احلاجة حىت لو توهم مرتفعا الختل البدن به : مث الىت للحاجة ضربان

  .اختالال عظيما، وهى الىت تسمى آرابا
" وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: " وروى أنه عليه الصالة والسالم قال

صيبه أي عظمه، وذلك إذا جعله قدرا يكون له فيه أرب، ومنه أرب ماله أي كثر، وأربت العقدة ويقال أرب ن
  .أحكمتها
االرض اجلرم املقابل للسماء ومجعه أرضون وال جتئ جمموعة يف القرآن، ويعرب هبا عن أسفل الشئ كما يعرب : أرض

: فريا وأما أرضها فمحول وقوله تعاىل* مساؤها وأمحر كالديباج أما : بالسماء عن أعاله، قال الشاعر يف صفة فرس
  .عبارة عن كل تكوين بعد إفساد) اعلموا أن اهللا حيىي االرض بعد موهتا(

  .وعود بعد بدء، ولذلك قال بعض املفسرين يعىن به تليني القلوب بعد قساوهتا
  ويقال أرض أريضة أي حسنة النبت وتأرض النبت متكن على االرض فكثر، وتأرض

إذا تناول نبت االرض، واالرضة الدودة الىت تقع يف اخلشب من االرض، يقال أرضت اخلشبة فهى  اجلدى
  .مأروضة
االريكة حجلة على سرير مجعها أرائك، وتسميتها بذلك إما لكوهنا يف االرض متخذة من أراك وهو شجرة : أريك

االقامة على رعى االراك مث جتوز به يف غريه  أرك باملكان أروكا، وأصل االروك: أو لكوهنا مكانا لالقامة من قوهلم
  .من االقامات

  .االرم علم يبىن من احلجارة ومجعه آرام، وقيل للحجارة أرم، ومنه قيل للمتغيظ حيرق االرم، وقوله تعاىل: أرم
  .إشارة إىل أعمدة مرفوعة مزخرفة) إرم ذات العماد(

  .ما هبا ديار وأصله للمقيم يف الدار: ه النفى كقوهلموما هبا أرم وأرمي أي أحد وأصله الالزم لالزم وخص ب
  .أي ترجعهم إرجاع القدر إذا أزت أي اشتد غلياهنا) تؤزهم أزا: (قال تعاىل: أز

  .وروى أنه عليه الصالة والسالم كان يصلى وجلوفه أزيز كأزيز املرجل، وأزه أبلغ من هزه
  :إزارة ومئزر ويكىن باالزار عن املرأة، قال الشاعرأصل االزر االزار الذى هو اللباس، يقال إزار و: أزر

هن لباس لكم وأنتم لباس : (فدى لك من أخى ثقة إزارى وتسميتها بذلك ملا قال تعاىل* أال بلغ أبا حفص رسوال 
  .أي أتقوى به) اشدد به أزرى: (وقوله تعاىل) هلن

يقال ) كزرع أخرج شطأه فآزره: (قال تعاىلواالزر القوة الشديدة، وآزره أعانه وقواه وأصله من شد االزار، 
آزرته فتأزر أي شددت إزاره، وهو حسن االزرة، وأزرت البناء وآزرته قويت أسافله، وتأزر النبات طال وقوى، 

  .وآزرته ووازرته صرت وزيره وأصله الواو
  .وفرس آزر انتهى بياض قوائمه إىل موضع شد االزار

قيل كان اسم أبيه تارخ فعرب فجعل آزر وقيل آزر معناه الضال يف ) آزر وإذ قال إبراهيم البيه: (قال تعاىل
  .كالمهم
أي دنت القيامة وأزف وأفد يتقاربان لكن أزف يقال اعتبارا بضيق وقتها، ويقال ) أزفت اآلزفة: (قال تعاىل: أزف



) أتى أمر اهللا(: أزف الشخوص واالزف ضيق الوقت ومسيت به لقرب كوهنا وعلى ذلك عرب عنها بساعة، وقيل
  وأنذرهم: (فعرب عنها بلفظ املاضي لقرهبا وضيق وقتها، قال تعاىل

  ).يوم اآلزفة
أسس بنيانه جعل له أسا وهو قاعدته الىت يبتىن عليها، يقال أس وأساس، ومجع االس إساس ومجع االساس : أس

  .أسس، يقال كان ذلك على أس الدهر كقوهلم على وجه الدهر
  .والغضب معااالسف احلزن : أسف

وقد يقال لكل واحد منهما على االنفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة االنتقام، فمىت كان ذلك على من دونه 
انتشر فصار غضبا، ومىت كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ولذلك سئل ابن عباس عن احلزن والغضب فقال 

ظهره غيظا وغضبا، ومن نازع من ال يقوى عليه أظهره خمرجهما واحد واللفظ خمتلف، فمن نازع من يقوى عليه أ
فلما آسفونا انتقمنا : (وقوله تعاىل* فحزن كل أخى حزن أخو الغضب : * حزنا وجزعا، وهبذا النظر قال الشاعر

إن اهللا ال يأسف كأسفنا ولكن له أولياء يأسفون ويرضون فجعل : أي أغضبونا، قال أبو عبد اهللا الرضا) منهم
ومن يطع : (من أهان ىل وليا فقد بارزىن باحملاربة وقال تعاىل: وعلى ذلك قال: ه وغضبهم غضبه، قالرضاهم رضا

  واالسف) غضبان أسفا: (وقوله) الرسول فقد أطاع اهللا
  .الغضبان، ويستعار للمستخدم املسخر وملن ال يكاد يسمى فيقال هو أسف

السري بذلك مث قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن مل يكن أسرت القتب ومسى ا: االسر الشد بالقيد من قوهلم: أسر
  .مشدودا ذلك، وقيل يف مجعه أسارى وأسارى وأسرى

  ويتجوزبه فيقال أنا أسري) ويتيما وأسريا: (وقال

  .نعمتك وأسرة الرجل من يتقوى به
وىف : (يف قوله تعاىل إشارة إىل حكمته تعاىل يف تراكيب االنسان املأمور بتأملها وتدبرها) وشددنا أسرهم: (قال تعاىل

واالسر احتباس البول ورجل مأسور أصابه أسر كأنه سد منفذ بوله، واالسر يف البول ) أنفسكم أفال تبصرون
  .كاحلصر يف الغائط

وأسن ) من ماء غري آسن: (يقال أسن املاء يأسن وأسن يأسن إذا تغري رحيه تغريا منكرا وماء آسن قال تعاىل: أسن
وقيل تأسن الرجل إذا * مييد يف الرمح ميد املائح االسن : * ملاء إذا غشى عليه، قال الشاعرالرجل مرض من أسن ا

  .اعتل تشبيها به
االسوة واالسوة كالقدوة والقدوة وهى احلالة الىت يكون االنسان عليها يف اتباع غريه إن حسنا وإن قبيحا : أسا

فوصفها باحلسنة، ويقال تأسيت ) رسول اهللا اسوة حسنة لقد كان لكم يف: (وإن سارا وإن ضارا، وهلذا قال تعاىل
  .به

فال تأس على القوم : (واالسى احلزن وحقيقته إتباع الفائت بالغم يقال أسيت عليه أسى وأسيت له، قال تعاىل
وأصله من الواو لقوهلم رجل أسوان أي حزين، واالسو إصالح * أسيت الخوايل ربيعة : * وقال الشاعر) الكافرين

كربت النخل أزلت الكرب عنه وقد أسوته أسوءه أسوا، واآلسى طبيب اجلرح : رح وأصله إزالة االسى حنواجل
اسى : * مجعه إساء وأساة، واجملروح مأسى وأسى معا، ويقال أسيت بني القوم أي أصلحت وآسيته، قال الشاعر

  :قوهلم يواسى، وقول الشاعروآسى هو فاعل من * فآسى وآذاه فكان كمن جىن : * وقال آخر* أخاه بنفسه 
  .فهو مستفعل من ذلك* يكفون أثقال ثأى املستأسى * 



  .فأما االساءة فليست من هذا الباب وإمنا هي منقولة عن ساء
فاالشر أبلغ من البطر، ) سيعلمون غدا من الكذاب االشر(االشر شدة البطر وقد أشر يأشر أشرا، قال تعاىل : أشر

فقد ) إن اهللا ال حيب الفرحني: (الفرح وإن كان يف أغلب أحواله مذموما لقوله تعاىل والبطر أبلغ من الفرح فإن
وذلك أن الفرح قد ) فبذلك فليفرحوا: (حيمد تارة إذا كان على قدر ما جيب وىف املوضع الذى جيب كما قال تعاىل

  .يكون من سرور حبسب قضية العقل واالشر ال يكون إال فرحه حبسب قضية اهلوى
  .ناقة مئشري أي نشيطة على طريق التشبيه أو ضامر من قوهلم أشرت اخلشبة ويقال
  االصر عقد الشئ وحبسه بقهره: أصر

أي االمور الىت تثبطهم ) ويضع عنهم إصرهم: (يقال أصرته فهو مأصور واملأصر واملأصر حمبس السفينة قال تعاىل
  وقيل ثقال وحتقيقه ما ذكرت) ال حتمل علينا إصراو(وتقيدهم عن اخلريات وعن الوصول إىل الثوابات، وعلى ذلك 

) أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصرى(واالصر العهد املؤكد الذى يثبط ناقضه عن الثواب واخلريات، قال تعاىل 
  .االصار الطنب واالوتاد الىت هبا يعمد البيت وما يأصرىن عنك شئ أي ما حيبسىن

  .لسنام ليمكن ركوبهوااليصر كساء يشد فيه احلشيش فيثىن على ا
االصبع اسم يقع على السالمى والظفر واالمنلة واالطرة والربمجة معا، ويستعار لالثر احلسى فيقال لك على : أصبع

  .فالن أصبع كقولك لك عليه يد
بالغدو واآلصال أي العشايا، يقال للعشية أصيل وأصيلة فجمع االصيل أصل وآصال ومجع االصيلة أصائل : أصل

وأصل الشئ قاعدته الىت لو تومهت مرتفعة ال رتفع بارتفاعه سائره لذلك قال تعاىل ) بكرة وأصيال(ىل وقال تعا
  .وقد تأصل كذا، وجمد أصيل، وفالن ال أصل له، وال فصل) أصلها ثابت وفرعها يف السماء(

ذارا له حنو أصل االف كل مستقذر من وسخ وقالمة ظفر وما جيرى جمرامها ويقال ذلك لكل مستخف استق: أف
  وقد أففت لكذا) أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا(

  .إذا قلت ذلك استقذارا له ومنه قيل للضجر من استقذار شئ أفف فالن
أي يف النواحى، الواحد أفق وأفق ويقال يف النسبة إليه أفقى، وقد أفق ) سنريهم آياتنا يف اآلفاق(قال تعاىل : أفق

  .ل اآلفق الذى يبلغ النهاية يف الكرم تشبيها باالفق الذاهب يف اآلفاقفالن إذا ذهب يف اآلفاق، وقي
االفك كل مصروف عن وجهه الذى حيق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن املهاب مؤتفكة قال : أفك

أي يصرفون عن ) قاتلهم اهللا أىن يؤفكون: (وقوله تعاىل) واملؤتفكة أهوى(وقال تعاىل ) واملؤتفكات باخلاطئة(تعاىل 
احلق يف االعتقاد إىل الباطل ومن الصدق يف املقال إىل الكذب ومن اجلميل يف الفعل إىل القبيح، ومنه قوله تعاىل 

فاستعملوا االفك يف ذلك ملا اعتقدوا أن ذلك ) أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا(وقوله ) أىن يؤفكون -يؤفك عنه من أفك (
  .ذلك يف الكذب ملا قلناصرف من احلق إىل الباطل فاستعمل 

) أئفكا آهلة دون اهللا تريدون: (وقوله) لكل أفاك أثيم: (وقال) إن الذين جاءوا باالفك عصبة منكم(وقال تعاىل 
  فيصح أن جيعل تقديره

أتريدون آهلة من االفك، ويصح أن جيعل إفكا مفعول تريدون وجيعل آهلة بدال منه ويكون قد مساهم إفكا، ورجل 
  فمأفوك مصرو



كا ففى آخرين قد أفكوا وأفك يؤفك صرف * فإن تك عن أحسن املروءة مأفو : عن احلق إىل الباطل، قال الشاعر
  .عقله ورجل مأفوك العقل

واالفال ) فلما أفلت(وقال ) فلما أفل قال ال أحب اآلفلني(االفول غيبوبة النريات كالقمر والنجوم، قال تعاىل : أفل
  .يل الضئيلالفص: صغار الغنم، واالفيل

االكل تناول املطعم وعلى طريق التشبيه قيل أكلت النار احلطب، واالكل ملا يؤكل بضم الكاف وسكونه قال : أكل
واالكلة للمرة واالكلة كاللقمة وأكيلة االسد فريسته الىت يأكلها واالكولة من الغنم ما يؤكل ) أكلها دائم(تعاىل 

ارة للمرزوق، وثوب ذو أكل كثري الغزل كذلك والتمر مأكلة للفم، واالكيل املؤاكل وفالن مؤكل ومطعم استع
  ويعرب به عن النصيب فيقال فالن ذو أكل من الدنيا) ذوايت أكل مخط(قال تعاىل 

أحيب أحدكم أن (وفالن استوىف أكله كناية عن انقضاء االجل، وأكل فالن فالنا اغتابه وكذا أكل حلمه قال تعاىل 
وما ذقت أكال أي شيئا يؤكل وعرب * فإن كنت مأكوال فكن أنت آكلى : * وقال الشاعر) يأكل حلم أخيه ميتا

وقال  -وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل : (باالكل عن إنفاق املال ملا كان االكل أعظم ما حيتاج فيه إىل املال حنو
إمنا يأكلون يف : (نا فيه احلق وقوله تعاىلفأكل املال بالباطل صرفه إىل ما ي) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما -

أكالون (تنبيها على أن تناوهلم لذلك يؤدي هبم إىل النار واالكول واالكال الكثري االكل قال تعاىل ) بطوهنم نارا
  .واالكلة مجع آكل، وقوهلم هم أكلة رأس عبارة عن ناس من قلتهم يشبعهم رأس) للسحت

عصف مأكول وتأكل كذا فسد وأصابه إكال يف رأسه وىف أسنانه أي تأكل ك: وقد يعرب باالكل عن الفساد حنو
  .وأكلىن رأسي وميكائيل ليس بعريب

  كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تئل تلمع فال ميكن إنكاره قال: االل
ع حنو برق وأل الفرس أي أسرع حقيقته ملع وذلك استعارة يف باب االسرا) ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة: (تعاىل

وطار، وااللة احلربة الالمعة وأل هبا ضرب وقيل إل وإيل اسم اهللا تعاىل وليس ذلك بصحيح، وأذن مؤللة واالالل 
  .صفحتا السكني

االلف من حروف التهجى وااللف اجتماع مع التئام يقال ألفت بينهم ومنه االلفة ويقال للمألوف إلف : ألف
  لو أنفقت ما يف االرض مجيعا ما ألفت بني: (وقال) ألف بني قلوبكمإذ كنتم أعداءا ف: (وآلف قال تعاىل

واملؤلف ما مجع من أجزاء خمتلفة ورتب ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر، و ) قلوهبم
فهم مصدر من ألف واملؤلفة قلوهبم هم الذين يتحرى فيهم بتفقدهم أن يصريوا من مجلة من وص) اليالف قريش(
  .اهللا

وأوالف الطري ما ألفت الدار وااللف العدد املخصوص ومسى ) لو أنفقت ما يف االرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم(
  بذلك لكون االعداد فيه مؤتلفة، فإن االعداد أربعة آحاد وعشرات، ومئون، وألوف، فإذا بلغت االلف

النه مبدأ النظام وقيل آلفت الدراهم أي بلغت هبا فقد ائتلفت وما بعده يكون مكررا قال بعضهم االلف من ذلك 
  .االلف حنو ماءيت وآلفت هي حنو آمأت

املالئكة وملك أصله مألك وقيل هو مقلوب عن مألك واملألك واملألكة وااللوك الرسالة ومنه الكىن أي أبلغه : ألك
املألكة الرسالة : قال اخلليل) ئكة رسالاهللا يصطفي من املال: (رساليت واملالئكة تقع على الواحد واجلمع قال تعاىل

  .الهنا تؤلك يف الفم من قوهلم فرس يألك اللجام ويعلك
وقد آملت فالنا وعذاب أليم أي ) فإهنم يأملون كما تأملون: (الوجع الشديد، يقال أمل يأمل أملا فهو آمل قال تعاىل: االمل



  .مل فهو ألف االستفهام وقد دخل على) أمل يأتكم: (مؤمل وقوله
هل : (اهللا قيل أصله إله فحذفت مهزته وأدخل عليه االلف والالم فخص بالبارى تعاىل ولتخصصه به قال تعاىل: اله

وإله جعلوه امسا لكل معبود هلم وكذا الذات ومسوا الشمس إالهة ال ختاذهم إياها معبودا، وأله فالن ) تعلم له مسيا
  بود، وقيل هو من أله أي حتري وتسميتهياله عبد وقيل تأله فاالله على هذا هو املع

  .كل دون صفاته حتبري الصفات وضل هناك تصاريف اللغات: بذلك إشارة إىل ما قال أمري املؤمنني
وقيل أصله واله " تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف اهللا " وذلك أن العبد إذا تفكر يف صفاته حتري فيها وهلذا روى 

ميته بذلك لكون كل خملوق واهلا حنوه إما بالتسخري فقط كاجلمادات واحليوانات وإما فأبدل من الواو مهزة وتس
اهللا حمبوب االشياء كلها وعليه دل قوله : بالتسخري واالرادة معا كبعض الناس ومن هذا الوجه قال بعض احلكماء

وه لياها أي احتجب قالوا وقيل أصله من اله يل) وإن من شئ إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم: (تعاىل
والظاهر : (واملشار إليه بالباطن يف قوله) ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار: (وذلك إشارة إىل ما قال تعاىل

وإله حقه أن ال جيمع إذ ال معبود سواه لكن العرب العتقادهم أن ههنا معبودات مجعوه فقالوا اآلهلة قال ) والباطن
  وقرئ وإالهتك) ويذرك وآهلتك: (وقال) نعهم من دونناأم هلم آهلة مت: (تعاىل

  .أي عبادتك
  .واله أنت أي هللا وحذف إحدى الالمني
  اللهم قيل معناه يا اهللا فأبدل من الياء

  .يف أوله امليمان يف آخره وخص بدعاء اهللا، وقيل تقديره يا أهللا أمنا خبري، مركب تركيب حيهال
وانب الست، وألوت يف االمر قصرت فيه، هو منه كأنه رأى فيه االنتهاء وألوت إىل حرف حيد به النهاية من اجل: إىل

فالنا أي أوليته تقصريا حنو كسبته أي أوليته كسبا، وما ألوته جهدا أي ما أوليته تقصريا حبسب اجلهد فقولك جهدا 
:  جلب اخلبال وقال تعاىلأي ال يقصرون يف: منه) ال يألونكم خباال: (متييز، وكذلك ما ألوته نصحا وقوله تعاىل

قيل هو يفتعل من ألوت وقيل هو من آليت حلفت، وقيل نزل ذلك يف أىب بكر ) وال يأتل أولوا الفضل منكم(
وكان قد حلف على مسطح أن يزوى عنه فضله ورد هذا بعضهم بأن افتعل قلما يبىن من أفعل إمنا يبىن من فعل 

  .يت وارتأيتوذلك مثل كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورأ
وروى ال دريت وال ائتليت وذلك افتعلت من قولك ما ألوته شيئا كأنه قيل وال استطعت وحقيقة االيالء وااللية 

  احللف املقتضى لتقصري يف االمر الذى حيلف عليه وجعل االيالء يف الشرع للحلف
أي نعمه، الواحد أال وإىل حنو أنا ) هللاواذكروا آالء ا(املانع من مجاع املرأة وكيفيته وأحكامه خمتصة بكتب الفقه 

  .وإىن لواحد اآلناء
إن معناه إىل نعمة رهبا منتظرة وىف هذا تعسف من ) وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة: (وقال بعضهم يف قوله تعاىل

وله أولئك اسم وق) ها أنتم أوالء حتبوهنم: (حيث البالغة، وأال لالستفتاح، وإال لالستثناء، وأوالء يف قوله تعاىل
هؤالء مث هؤالء : مبهم موضوع لالشارة إىل مجع املذكر واملؤنث وال واحد له من لفظه، وقد يقصر حنو قول االعشى

االم بإزاء االب وهى الوالدة القريبة الىت ولدته والبعيدة الىت ولدت من : ت نواال حمذوة مبثال أم* كال أعطي 
  .ولدته

  .كان بيننا وبينها وسائطوهلذا قيل حلواء هي أمنا وإن 
كل شئ ضم إليه سائر ما يليه : ويقال لكل ما كان أصال لوجود شئ أو تربيته أو إصالحه أو مبدئه أم، قال اخلليل



  .أي اللوح احملفوظ وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه) وإنه يف أم الكتاب: (يسمى أما، قال تعاىل
  وقيل ملكة أم

: * وأم النجوم اجملرة قال) لتنذر أم القرى ومن حوهلا: (ملا روى أن الدنيا دحيت من حتتها، وقال تعاىلالقرى وذلك 
  وقيل أم االضياف وأم املساكني، كقوهلم أبو األضياف ويقال للرئيس أم اجليش* حيث اهتدت أم النجوم الشوابك 

: ب أم الكتاب لكوهنا مبدأ الكتاب، وقوله تعاىلوقيل لفاحتة الكتا* وأم عيال قد شهدت نفوسهم : * كقول الشاعر
ومسى اهللا تعاىل أزواج النيب صلى اهللا عليه ) مأواكم النار: (أي مثواه النار فجعلها أما له، قال وهو حنو) فأمه هاوية(

كذا هوت وكذا قوله ويل أمه و) يا ابن أم: (ملا تقدم يف االب وقال) وأزواجه أمهاهتم: (وسلم أمهات املؤمنني فقال
  .أمه

  .واالم قيل أصله أمهة لقوهلم مجعا أمهات وأميهة وقيل أصله من املضاعف لقوهلم أمات وأميمة
  .قال بعضهم أكثر ما يقال أمات يف البهائم وحنوها وأمهات يف االنسان

امع واالمة كل مجاعة جيمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك االمر اجل
  .تسخريا أو اختيارا ومجعها أمم

  وقوله
أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها اهللا ) وما من دابة يف االرص وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم(تعاىل 

عليها بالطبع فهى من بني ناسجة كالعنكبوت وبانية كالسرفة ومدخرة كالنمل ومعتمدة على قوت وقته، كالعصفور 
أي صنفا واحدا ) كان الناس أمة واحدة: ( غري ذلك من الطبائع الىت ختصص هبا كل نوع، وقوله تعاىلواحلمام إىل

ولتكن (أي يف االميان وقوله ) ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة: (وعلى طريقة واحدة يف الضالل والكفر وقوله
إنا وجدنا آباءنا : ( يكونون أسوة لغريهم، وقولهأي مجاعة يتخريون العلم والعمل الصاحل) منكم أمة يدعون إىل اخلري

أي حني وقرئ ) وادكر بعد أمة(وقوله تعاىل * وهل يأمثن ذو أمة وهو طائع : * أي على دين جمتمع قال) على أمة
  .بعد أمه أي بعد نسيان، وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين

  .ما مقام مجاعة يف عبادة اهللا حنو قوهلم فالن يف نفسه قبيلةأي قائ) إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا: (وقوله
  ليسوا سواء(وروى أنه حيشر زيد بن عمرو ابن نفيل أمة وحده وقوله تعاىل 

أي مجاعة وجعلها الزجاج ههنا لالستقامة وقال تقديره ذو طريقة واحدة فترك ) من أهل الكتاب أمة قائمة
قال ) هو الذى بعث يف االميني رسوال منهم(يقرأ من كتاب وعليه محل  االضمار، واالمى هو الذى ال يكتب وال

ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب : (قطرب االمية الغفلة واجلهالة، فاالمي منه وذلك هو قلة املعرفة ومنه قوله تعاىل
  .أي إال أن يتلى عليهم) إال أماىن

قيل ) االمي الذى جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيلالنيب (هم العرب الذين مل يكن هلم كتاب و : قال الفراء
منسوب إىل االمة الذين مل يكتبوا لكونه على عادهتم كقولك عامى لكونه على عادة العامة، وقيل مسى بذلك النه مل 

  يكن يكتب وال يقرأ من كتاب وذلك

وقيل مسى بذلك لنسبته إىل أم ) ئك فال تنسىسنقر: (فضيلة له الستغنائه حبفظه واعتماده على ضمان اهللا منه بقوله
  .القرى

  .واالمام املؤمت به إنسانا كأن يقتدى بقوله أو فعله، أو كتابا أو غري ذلك حمقا كان أو مبطال ومجعه أئمة



  أي بالذى يقتدون به وقيل بكتاهبم) يوم ندعو كل أناس بإمامهم: (وقوله تعاىل
و احلسن مجع إمام وقال غريه هو من باب درع دالص ودروع دالص، وقوله قال أب) واجعلنا للمتقني إماما(وقوله 

فقد قيل ) وكل شئ أحصيناه يف إمام مبني(مجع إمام وقوله ) وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار(وقال ) وجنعلهم أئمة(
وقوهلم ) احلرام آمني البيت(إشارة إىل اللوح احملفوظ، واالم القصد املستقيم وهو التوجه حنو مقصود وعلى ذلك 

أمه شجه فحقيقته إمنا هو أن يصيب أم دماغه وذلك على حد ما يبنون من إصابة اجلارحة لفظ فعلت منه وذلك حنو 
  .رأسته ورجلته وكبدته وبطنته إذا أصيب هذه اجلوارح

ن ألف االستفهام أزيد يف الدار أم عمرو ؟ أي أيهما ؟ وإذا جرد ع: وأم إذا قوبل به ألف االستفهام فمعناه أي حنو
  .أي بل زاغت) أم زاغت عنهم االبصار(فمعناه بل حنو 

ويبتدأ هبا ) أما أحدكما فيسقى ربه مخرا وأما اآلخر فيصلب: (وأما حرف تقتضي معىن أحد الشيئني ويكرر حنو
  .الكالم حنو أما بعد فإنه كذا

  يتقاربان، لكن االبد عبارة عن مدة الزمان الىت ليس االمد واالبد) تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا: (قال تعاىل: أمد
هلا حد حمدود وال يتقيد ال يقال أبد كذا، واالمد مدة هلا حد جمهول إذا أطلق، وقد ينحصر حنو أن يقال أمد كذا 

، ولذلك كما يقال زمان كذا، والفرق بني الزمان واالمد أن االمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام يف املبدإ والغاية
  .قال بعضهم املدى واالمد يتقاربان

االمر الشأن ومجعه أمور ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا وهو لفظ عام لالفعال واالقوال كلها، وعلى : أمر
قل إن االمر كله هللا خيفون يف أنفسهم ماال يبدون لك يقولون لو : (وقال) إليه يرجع االمر كله: (ذلك قوله تعاىل

وخيتص ذلك باهللا تعاىل دون ) أال له اخللق واالمر: (ويقال لالبداع أمر حنو) وأمره إىل اهللا -من االمر شئ  كان لنا
قل الروح من أمر : (وعلى ذلك محل احلكماء قوله) وأوحى يف كل مساء أمرها: (اخلالئق، وقد محل على ذلك قوله

فإشارة إىل إبداعه وعرب عنه بأقصر ) نقول له كن فيكون إمنا قولنا لشئ إذا أردناه أن: (أي من إبداعه وقوله) رىب
فعرب عن سرعة إجياده ) وما أمرنا إال واحدة: (لفظة وأبلغ ما يتقدم فيه فيما بيننا بفعل الشئ، وعلى ذلك قوله

  بأسرع
  .ما يدركه ومهنا

  واالمر التقدم بالشئ سواء

أو كان بإشارة أو غري ) املطلقات يتربصن بأنفسهنو: (كان ذلك بقوهلم افعل وليفعل أو كان ذلك بلفظ خرب حنو
إىن أرى يف املنام أىن أذحبك فانظر : (أال ترى أنه قد مسى ما رأى إبراهيم يف املنام من ذبح ابنه أمرا حيث قال: ذلك

  .فسمى ما رآه يف املنام من تعاطى الذبح أمرا) ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
  .إشارة إىل القيامة فذكره بأعم االلفاظ) أتى أمر اهللا: (فعام يف أقواله وأفعاله، وقوله) رشيدوما أمر فرعون ب: (وقوله
  .أي ما تأمر النفس االمارة بالسوء) بل سولت لكم أنفسكم أمرا(وقوله 

وقيل أمر القوم كثروا وذلك الن القوم إذا كثروا صاروا ذا أمري من حيث إهنم البد هلم من سائس يسوسهم، 
أي أمرناهم بالطاعة، ) أمرنا مترفيها: (وقوله تعاىل* ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم : * ك قال الشاعرولذل

  .ال يقال أمرت بالتخفيف يف معىن كثرت، وإمنا يقال أمرت وآمرت: وقيل معناه كثرناهم، وقال أبو عمرو
  قد: وقال أبو عبيدة

  .وسكة مأبورة، وفعله أمرت خري املال مهرة مأمورة: يقال أمرت بالتخفيف حنو



وقرئ أمرنا ) وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها: (أي جعلناهم أمراء، وعلى هذا محل قوله تعاىل: وقرئ أمرنا
إن املال : (مبعىن أكثرنا واالئتمار قبول االمر ويقال للتشاور ائتمار لقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به، قال تعاىل

أي منكرا من قوهلم ) لقد جئت شيئا إمرا: (وقوله تعاىل* وأمرت نفسي أي أمر أفعل : * الشاعر قال) يأمترون بك
قيل عىن االمراء يف زمن النيب عليه الصالة ) وأوىل االمر: (أمر االمر، أي كربو كثر كقوهلم استفحل االمر، وقوله

  .والسالم، وقيل االئمة من أهل البيت، وقيل اآلمرون باملعروف
  .هم الفقهاء وأهل الدين املطيعون هللا، وكل هذه االقوال صحيحة: ابن عباس رضى اهللا عنهماوقال 

االنبياء وحكمهم على ظاهر العامة واخلاصة وعلى : ووجه ذلك أن أوىل االمر الذين هبم يرتدع الناس أربعة
ن اخلاصة دون الظاهر، بواطنهم، والوالة وحكمهم على ظاهر الكافة دون باطنهم، واحلكماء وحكمهم على باط

  .والوعظة وحكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم
أصل االمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف واالمن واالمانة واالمان يف االصل مصادر وجيعل االمان تارة امسا : أمن

أي ما ) ونوا أماناتكموخت: (للحالة الىت يكون عليها االنسان يف االمن، وتارة امسا ملا يؤمن عليه االنسان حنو قوله
قيل هي كلمة التوحيد وقيل العدالة، وقيل ) إنا عرضنا االمانة على السموات واالرض: وقوله(ائتمنتم عليه، 

حروف التهجى، وقيل العقل وهو صحيح فإن العقل هو الذى حلصوله يتحصل معرفة التوحيد وجترى العدالة وتعلم 
  وقحروف التهجى بل حلصوله تعلم كل ما يف ط

  .البشر تعلمه وفعل ما يف طوقهم من اجلميل فعله وبه فضل على كثري ممن خلقه
إمنا يريد اهللا : (أي آمنا من النار، وقيل من باليا الدنيا الىت تصيب من قال فيهم) ومن دخله كان آمنا: (وقوله

صطالم وقيل آمن يف حكم اهللا، ومنهم من قال لفظه خرب، ومعناه أمر، وقيل يأمن اال) ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا
أي يف حكم اهللا، واملعىن ال جيب أن يقتص منه وال يقتل فيه إال أن خيرج ) هذا حالل وهذا حرام: (وذلك كقولك

  أومل: (وعلى هذه الوجوه
هي مجع ، أي أمنا، وقيل )أمنة نعاسا: (وقوله) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: (وقال) يروا أنا جعلنا حرما آمنا

  .كالكتبة
  .أي منزله الذى فيه أمنه) مث أبلغه مأمنه: (وتقع االمنة يف االرض، وقوله: وىف حديث نزول املسيح

وآمن إمنا يقال على وجهني أحدمها متعديا بنفسه يقال آمنته أي جعلت له االمن ومنه قيل هللا مؤمن، والثاىن غري 
  .متعد ومعناه صار ذا أمن
الذين آمنوا والذين هادوا : (امسا للشريعة الىت جاء هبا حممد عليه الصالة والسالم وعلى ذلك واالميان يستعمل تارة

وما يؤمن أكثرهم : (ويوصف به كل من دخل يف شريعته مقرا باهللا وبنبوته، قيل وعلى هذا قال تعاىل) والصابئون
نفس للحق على سبيل التصديق وذلك وتارة يستعمل على سبيل املدح ويراد به إذعان ال) باهللا إال وهم مشركون
والذين آمنوا : (حتقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل حبسب ذلك باجلوارح، وعلى هذا قوله: باجتماع ثالثة أشياء

: ويقال لكل واحد من االعتقاد والقول الصدق والعمل الصاحل إميان قال تعاىل) باهللا ورسله أولئك هم الصديقون
  )إميانكم وما كان اهللا ليضيع(

  .أي صالتكم
قيل معناه مبصدق لنا، إال أن ) وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني: (وجعل احلياء وإماطة االذى من االميان قال تعاىل
أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت : (االميان هو التصديق الذى معه أمن وقوله تعاىل



بيل الذم هلم وأنه قد حصل هلم االمن مبا ال يقع به االمن إذ ليس من شأن القلب فذلك مذكور على س) والطاغوت
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا وهلم : (ما مل يكن مطبوعا عليه أن يطمئن إىل الباطل وامنا ذلك كقوله

  .وهذا كما يقال إميانه الكفر وحتيته الضرب وحنو ذلك) عذاب عظيم
لصالة والسالم أصل االميان ستة أشياء يف خرب جربيل حيث سأله فقال ما االميان، واخلرب وجعل النيب عليه ا

  .معروف
  .ويقال رجل أمنة وأمنة يثق بكل أحد وأمني وأمان يؤمن به، واالمون الناقة يؤمن فتورها وعثورها

  .يقال باملد والقصر، وهو اسم للفعل حنو صه ومه: آمني
  فالن إذا قال آمني، وقيل آمني اسم من أمساء قال احلسن معناه استجب وأمن

  أراد هذا القائل: اهللا تعاىل، قال أبو على الفسوى
تقديره أم من، وقرئ أمن ) أمن هو قانت آناء الليل: (أن يف آمني ضمريا هللا تعاىل الن معناه استجب وقوله تعاىل

  .وليسا من هذا الباب
بينهما أن إن يكون ما بعده مجلة مستقلة وأن يكون ما بعده يف حكم  ينصبان االسم ويرفعان اخلرب والفرق: إن وأن

مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب وجمرور وحنو أعجبين أنك خترج وعلمت أنك خترج وتعجبت من أنك خترج، 
تنبيها ) إمنا املشركون جنس: (وإذا أدخل عليه ما يبطل عمله ويقتضى إثبات احلكم للمذكور وصرفه عما عداه حنو

أي ما حرم إال ) إمنا حرم عليكم امليتة والدم: (لى أن النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك، وقوله عزوجلع
  .ذلك تنبيها على أن أعظم احملرمات من املطعومات يف أصل الشرع هو هذه املذكورات

بعده يف تقدير مصدر  على أربعة أوجه الداخلة على املعدومني من الفعل املاضي أو املستقبل ويكون ما: وأن
  .وينصب املستقبل حنو أعجبين أن خترج وأن خرجت

  .واملخففة من الثقيلة حنو أعجبين أن زيدا منطلق
  وانطلق املال منهم أن(واملفسرة ملا يكون مبعين القول حنو ) وملا أن جاء البشري: (واملؤكدة للما حنو
  .أي قالوا امشوا) امشوا واصربوا

إن كاد : (واملخففة من الثقيلة ويلزمها الالم حنو) إن تعذهبم فإهنم عبادك: (للشرط حنو: وجهكذلك إن على أربعة أ
  .والنافية) ليضلنا

) إن نقول اال اعتراك بعض آهلتنا بسوء -إن هذا اال قول البشر  -إن نظن اال ظنا : (وأكثر ما جيئ يتعقبه اال حنو
  .واملؤكدة للنافية حنو ما إن خيرج زيد

ومن يعمل من الصاحلات من ذكر : (نثى خالف الذكر ويقاالن يف االصل اعتبارا بالفرجني، قال عزوجلاال: أنث
وملا كان االنثى يف مجيع احليوان تضعف عن الذكر اعترب فيها الضعف فقيل ملا يضعف عمله أنثى ومنه قيل ) أو أنثى

أنيث سهل اعتبارا بالسهولة الىت يف االنثى وقيل أرض * وعندي جراز ال أفل وال أنث : * حديد أنيث قال الشاعر
أو يقال ذلك اعتبارا جبودة إنباهتا تشبيها باالنثى، ولذا قال أرض حرة وولودة، وملا شبه يف حكم اللفظ بعض 

االشياء بالذكر فذكر أحكامه وبعضها باالنثى فأنث أحكامها حنو اليد واالذن واخلصية مسيت اخلصية لتأنيث لفظ 
  ذلك االذن،االنثيني، وك
إن يدعون : (يعىن القراد فإنه يقال له إذا كرب حلمة فيؤنث، وقوله تعاىل* وما ذكر وإن يسمن فأنثى : * قال الشاعر

  ملا كانت أمساء معبوداهتم مؤنثة: فمن املفسرين من اعترب حكم اللفظ فقال) من دونه إال إناثا



  .قال ذلك) الالت والعزى ومناة الثالثة(حنو 
وملا كانت : و أصح من اعترب حكم املعىن وقال املنفعل يقال له أنيث ومنه قيل للحديد اللني أنيث فقالومنهم وه

فاعال غري منفعل وذلك هو الباري عزوجل فقط، ومنفعال غري : املوجودات بإضافة بعضها إىل بعض ثالثة أضرب
باالضافة إىل اهللا تعاىل منفعلة وباالضافة  فاعل وذلك هو اجلمادات، ومنفعال من وجه كاملالئكة واالنس واجلن وهم

  .إىل مصنوعاهتم فاعلة
وملا كانت معبوداهتم من مجلة اجلمادات الىت هي منفعلة غري فاعلة مساها اهللا تعاىل أنثى وبكتهم هبا ونبههم على 

  .جهجهلهم يف اعتقاداهتم فيها أهنا آهلة مع أهنا ال تعقل وال تسمع وال تبصر بل ال تفعل فعال بو
  وأما) يا أبت مل تعبد ماال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئا: (وعلى هذا قول إبراهيم عليه الصالة والسالم

  .فلزعم الذين قالوا إن املالئكة بنات اهللا) وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا(قوله عزوجل 
ب إىل االنس، يقال ذلك ملن كثر أنسه ولكل ما االنس خالف اجلن، واالنس خالف النفور، واالنسى منسو: إنس

  .وإنسى القوس للجانب الذى يقبل على الرامى: يؤنس به وهلذا قيل إنسى الدابة للجانب الذى يلى الراكب
وأناسى (واالنسى من كل شئ ما يلى االنسان والوحشي ما يلى اجلانب اآلخر له، ومجع االنس أناسى قال اهللا تعاىل 

  .أي أبصرمت أنسا به، وآنست نارا) فإن آنستم منهم رشدا: (ن إنسك للنفس، وقوله عزوجلوقيل اب) كثريا
  .أي جتدوا إيناسا) حىت تستأنسوا: (وقوله

واالنسان قيل مسى بذلك النه خلق خلقة ال قوام له إال بإنس بعضهم ببعض وهلذا قيل االنسان مدىن بالطبع من 
أن يقوم جبميع أسبابه، وقيل مسى بذلك النه يأنس بكل ما يألفه، وقيل هو حيث القوام لبعضهم إال ببعض وال ميكنه 

  .إفعالن وأصله إنسيان مسى بذلك النه عهد إليه فنسى
  أصل االنف اجلارحة مث يسمى به: أنف

طرف الشئ وأشرفه فيقال أنف اجلبل وأنف اللحية ونسب احلمية والغضب والعزة والذلة إىل االنف حىت قال 
ومل أطلب العتىب ولكن أزيدها وقيل مشخ فالن بأنفه للمتكرب، وترب * ا غضبت تلك االنوف مل أرضها إذ: الشاعر

أنفه للذليل، وأنف فالن من كذا مبعىن استنكف وأنفته أصبت أنفه، وحىت قيل االنفة احلمية واستأنفت الشئ 
  .أخذت أنفه أي مبدأه
  .أي مبتدأ) ماذا قال آنفا: (ومنه قوله عزوجل

االنامل مجع االمنلة وهى املفصل االعلى من االصابع الىت فيها ) عضوا عليكم االنامل من الغيظ(قال اهللا تعاىل : أمنل
  الظفر، وفالن

  .مؤمنل االصابع أي غليظ أطرافها يف قصر واهلمزة فيها زائدة بدليل قوهلم هو منل االصابع وذكر ههنا للفظه
أي ) أىن لك هذا: (هو مبعىن أين وكيف لتضمنه معنامها قال اهللا عزوجل للبحث عن احلال واملكان ولذلك قيل: أىن

  .من أين وكيف
فقد قيل ) لكنا هو اهللا رىب(ضمري املخرب عن نفسه وحتذف ألفه يف الوصل يف لغة وتثبت يف لغة، وقوله عزوجل : وأنا

ئ لكن هو اهللا رىب، فحذف االلف تقديره لكن أنا هو اهللا رىب فحذف اهلمزة من أوله وأدغم النون يف النون وقر
  .أيضا من آخره

ويقال أنية الشئ وأنيته كما يقال ذاته وذلك إشارة إىل وجود الشئ وهو لفظ حمدث ليس من كالم العرب، وآناء 
) ومن آناء الليل فسبح: (وقال تعاىل) يتلون آيات اهللا آناء الليل(الليل ساعاته الواحد إىن وأىن وأنا، قال عزوجل 



  .أي وقته واالنا إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد حنو قول احلطيئة) غري ناظرين إناه(ه تعاىل وقول
بلغ إناه يف شدة احلر ) ومحيم آن(وآن الشئ قرب إناه : أو الشعرى فطال ىب االناء أىن* وآنيت العشاء إىل سهيل 

أي أمل يقرب إناه ويقال آنيت الشئ ايناء أي ) أمل يأن للذين آمنوا(وقوله تعاىل ) من عني آنية: (ومنه قوله تعاىل
  أخرته عن أوانه وتأنيت تأخرت واالناة التؤدة وتأىن فالن تأنيا وأىن يأىن فهو آن أي وقور

  .واستأنيته انتظرت أوانه وجيوز يف معىن استبطأته واستأنيت الطعام كذلك
  .مجع اجلمع واالناء ما يوضع فيه الشئ ومجعه آنية حنو كساء وأكسية، واالواىن

أهل الرجل من جيمعه وإياهم نسب أو دين أو ما جيرى جمرامها من صناعة وبيت وبلد، فأهل الرجل يف االصل : أهل
من جيمعه وإياهم مسكن واحد مث جتوز به فقيل أهل بيت الرجل ملن جيمعه وإياهم نسب، وتعورف يف أسرة النيب 

) إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: (لقوله عزوجلعليه الصالة والسالم مطلقا إذا قيل أهل البيت 
  .وعرب بأهل الرجل عن امرأته

وأهل االسالم الذين جيمعهم وملا كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب يف كثري من االحكام بني املسلم 
وقيل ) ن سبق عليه القولوأهلك إال م: (وقال تعاىل) إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل: (والكافر قال تعاىل

أهل الرجل يأهل أهوال، وقيل مكان مأهول فيه أهله، وأهل به إذا صار ذا ناس وأهل، وكل دابة ألف مكانا يقال 
  .أهل وأهلي

  وتأهل إذا تزوج ومنه قيل أهلك اهللا يف اجلنة أي زوجك فيها وجعل لك فيها
  .أهال جيمعك وإياهم

  ويقال فالن أهل لكذا

  .أي خليق به
  .مرحبا وأهال يف التحية للنازل باالنسان، أي وجدت سعة مكان عندنا ومن هو أهل بيت لك يف الشفقةو

  .ومجع االهل أهلون وأهال وأهالت
االوب ضرب من الرجوع وذلك أن االوب ال يقال إال يف احليوان الذى له إرادة والرجوع يقال فيه وىف : أوب

  .غريه، يقال آب أوبا وإيابا ومآبا
واملآب مصدر منه واسم الزمان واملكان قال اهللا ) فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا(وقال ) إن إلينا إياهبم(اهللا تعاىل قال 
واالواب كالتواب وهو الراجع إىل اهللا تعاىل بترك املعاصي وفعل الطاعات قال تعاىل ) واهللا عنده حسن املآب: (تعاىل

آبت يد الرامى إىل : * بة أوبة والتأويب يقال يف سري النهار وقيلومنه قيل للتو) إنه أواب(وقال ) أواب حفيظ(
وذلك فعل الرامى يف احلقيقة وإن كان منسوبا إىل اليد وال ينقض ما قدمناه من أن ذلك رجوع بإرادة * السهم 

  .واختيار، وكذا ناقة أووب سريعة رجع اليدين
واهللا يؤيد بنصره من : (أي القوة الشديدة، وقال تعاىل فعلت من االيد) أيدتك بروح القدس(قال اهللا عزوجل : أيد
والسماء بنيناها (بعته أبيعه بيعا وأيدته على التكثري، قال عزوجل : أي يكثر تأييده ويقال إدته أئيده أيدا حنو) يشاء
  .ويقال له آد ومنه قيل لالمر العظيم مؤيد) بأيد

جيوز أن يكون فاعلت حنو عاونت، : قال الزجاج رمحه اهللا وإياد الشئ ما يقيه وقرئ أيدتك وهو أفعلت من ذلك،
أي ال يثقله وأصله من االود آد يئود أودا وإيادا إذا أثقله حنو قال يقول قوال، ) وال يؤده حفظهما(وقوله عزوجل 

  .وىف احلكاية عن نفسك أدت مثل قلت، فتحقيق آده عوجه من ثقله يف ممره



  .يكة قيل نسبوا إىل غيضة كانوا يسكنوهنا، وقيل هي اسم بلدااليك شجر ملتف، وأصحاب اال: أيك
اآلل مقلوب عن االهل ويصغر على أهيل إال أنه خص باالضافة إىل أعالم الناطقني دون النكرات ودون : آل

  االزمنة واالمكنة، ويقال آل فالن وال يقال آل رجل وال آل زمان كذا أو موضع كذا وال يقال آل اخلياط بل
  . االشرف االفضل يقال آل اهللا، وآل السلطانيضاف إىل

  .واالهل يضاف إىل الكل، يقال أهل اهللا وأهل اخلياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا
وقيل هو يف االصل اسم الشخص ويصغر أويال ويستعمل فيمن خيتص باالنسان اختصاصا ذاتيا إما بقرابة قريبة أو 

قيل وآل النيب عليه ) أدخلوا آل فرعون أشد العذاب(وقال ) ل عمرانوآل إبراهيم وآ(مبواالة، قال عزوجل 
  الصالة والسالم أقاربه، وقيل املختصون به من حيث العلم وذلك أن

  .أهل الدين ضربان
ضرب متخصص بالعلم املتقن والعمل احملكم فيقال هلم آل النيب وأمته وضرب خيتصون بالعلم على سبيل التقليد 

  .د عليه الصالة والسالم، وال يقال هلم آله، فكل آل للنىب أمة له وليس كل أمة له آلهويقال هلم أمة حمم
كذبوا : الناس يقولون املسلمون كلهم آل النيب عليه الصالة والسالم، فقال: وقيل جلعفر الصادق رضى اهللا عنه

أهنم إذا قاموا بشرائط شريعته  كذبوا يف أن االمة كافتهم آله وصدقوا يف: وصدقوا، فقيل له ما معىن ذلك ؟ فقال
  .آله

  رجل مؤمن من(وقوله تعاىل 
أي من املختصني به وبشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو املسكن، ال من حيث تقدير القوم أنه ) آل فرعون

على شريعتهم وقيل يف جربائيل وميكائيل إن إيل اسم اهللا تعاىل وهذا ال يصح حبسب كالم العرب، النه كان 
  .قتضى أن يضاف إليه فيجر إيل فيقال جربإيلي

واآلل أيضا احلال الىت يئول إليها أمره، قال * ومل يبق إال آل خيم منضد : * وآل الشئ شخصه املتردد قال الشاعر
فإما عليها وإما هلا وقيل ملا يبدو من السراب آل، وذلك لشخص يبدو من حيث * سأمحل نفسي على آلة : الشاعر

كان كاذبا، أو لتردد هواء ومتوج فيكون من آل يئول، وآل اللنب يئول إذا خثر كأنه رجوع إىل نقصان املنظر وإن 
  .كقوهلم يف الشئ الناقص راجع

التأويل من االول أي الرجوع إىل االصل ومنه املوئل للموضع الذى يرجع إليه وذلك هو رد الشئ إىل الغاية : أول
  وىف الفعل كقول) وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم: (العلم حنو املرادة منه علما كان أو فعال، ففى

  .وقوله تعاىل* وللنوى قبل يوم البني تأويل : * الشاعر
  .أي بيانه الذى هو غايته املقصودة منه) هل ينظرون إال تأويله يوم يأيت تأويله: (

  .مجة، وقيل أحسن ثوابا يف اآلخرةقيل أحسن معىن وتر) ذلك خري وأحسن تأويال: (وقوله تعاىل
  .السياسة الىت تراعى مآهلا، يقال أول لنا وأيل علينا: واالول

وأول، قال اخلليل تأسيسه من مهزة وواو والم فيكون فعل، وقد قيل من واواين والم فيكون أفعل واالول أفصح 
وأصله آول فأدغمت املدة لكثرة لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد كددن، فعلى االول يكون من آل يئول 

  .الكلمة وهو يف االصل صفة لقوهلم يف مؤنثه أوىل حنو أخرى
  .املتقدم بالزمان كقولك عبد امللك أوال مث منصور: أحدها: فاالول هو الذى يترتب عليه غريه ويستعمل على أوجه



  .مث الوزيراملتقدم بالرياسة يف الشئ وكون غريه حمتذيا به حنو االمري أوال : الثاين
  .املتقدم بالوضع والنسبة كقولك للخارج من العراق: الثالث

  القادسية أوال مث فيد، وتقول للخارج من
  .فيد أوال مث القادسية: مكة
  .املتقدم بالنظام الصناعي حنو أن يقال االساس أوال مث البناء: الرابع

هو الذى ال : الوجود شئ وإىل هذا يرجع قول من قالوإذا قيل يف صفة اهللا هو االول فمعناه أنه الذى مل يسبقه يف 
فمعناه أنا ) وأنا أول املؤمنني -وأنا أول املسلمني : (حيتاج إىل غريه، ومن قال هو املستغىن بنفسه، وقوله تعاىل

  .فرأي ال تكونوا ممن يقتدى بكم يف الك) وال تكونوا أول كافر به: (املقتدى ىب يف االسالم واالميان، وقال تعاىل
جئتك أوال وآخرا أي قدميا وحديثا، : جئتك أول، ويقال مبعىن قدمي حنو: ويستعمل أول ظرفا فيبىن على الضم حنو

كلمة هتديد وختويف خياطب به من أشرف على هالك فيحث به على التحرز، أو ) أوىل لك فأوىل: (وقوله تعاىل
يستعمل مكررا وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره  خياطب به من جنا ذليال منه فينهى عن مثله ثانيا وأكثر ما

  .ليتنبه للتحرز منه
االيامى مجع االمي وهى املرأة الىت ال بعل هلا، وقد قيل للرجل الذى ال زوج له، وذلك على طريق التشبيه باملرأة : أمي

  فيمن الغناء عنه ال على التحقيق، واملصدر االمية، وقد آم
  .مي وتأميت وامرأة أمية ورجل أمي واحلرب مأمية أي يفرق بني الزوج والزوجة، واالمي احليةالرجل وآمت املرأة وتأ

لفظ يبحث به عن املكان، كما أن مىت يبحث به عن الزمان، واآلن كل زمان مقدر بني زمانني ماض ومستقبل : أين
ل كذا آونة أي وقتا بعد وقت وهو من أنا اآلن أفعل كذا، وخص اآلن بااللف والالم املعرف هبما ولزماه، وافع: حنو

يقال اآلن آنك أي هذا : قوهلم اآلن، وقوهلم هذا أوان ذلك أي زمانه املختص به وبفعله، قال سيبويه رمحه اهللا تعاىل
  .ليس من االول وإمنا هو فعل على حدته: الوقت وقتك، وآن يئون، قال أبو العباس رمحه اهللا

  .نا، وكذلك أىن يأىن أنيا إذا حانواالين االعياء يقال آن يئني أي
قال قوم آن يئني أينا، اهلمزة مقلوبة فيه عن : فقد قيل هو مقلوب من أىن وقد تقدم، قال أبو العباس) بلغ إناه(وأما 

  .احلاء وأصله حان حيني حينا، قال وأصل الكلمة من احلني
ى حزن يقال له التأوه، ويعرب باالواه عمن يظهر االواه الذى يكثر التأوه وهو أن يقول أوه، وكل كالم يدل عل: أوه

  خشية اهللا
يقال : أي املؤمن الداعي وأصله راجع إىل ما تقدم، قال أبو العباس رمحه اهللا) أواه منيب: (تعاىل، وقيل يف قوله تعاىل

  .إيها إذا كففته، وويها إذا أغريته، وواها إذا تعجبت منه
: بعض اجلنس والنوع وعن تعيينه ويستعمل ذلك يف اخلرب واجلزاء حنوأي يف االستخبار موضوع للبحث عن : أي

  أيا ما تدعو فله االمساء(

احلسىن وأميا االجلني قضيت فال عدوان على واآلية هي العالمة الظاهرة وحقيقته لكل شئ ظاهر هو مالزم لشئ ال 
  .يظهر ظهوره

يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواء، وذلك ظاهر يف فمىت أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك اآلخر الذى مل 
احملسوسات واملعقوالت فمن علم مالزمة العلم للطريق املنهج مث وجد العلم علم أنه وجد الطريق وكذا إذا علم 



  .شيئا مصنوعا علم أنه ال بد له من صانع
  .واشتقاق اآلية إما من أي فإهنا هي الىت تبني أيا من أي

  .من التأىي الذى هو التثبت واالقامة على الشئ والصحيح أهنا مشتقة
  .يقال تأى أي ارفق

  .أو من قوهلم أوى إليه
  .وقيل للبناء العايل آية حنو أتبنون بكل ريع آية تعبثون

ولكل مجلة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصوال أو فصال من سورة وقد يقال لكل كالم منه 
  .منفصل بفصل لفظي آية

  .لى هذا اعتبار آيات السور الىت تعد هبا السورةوع
فهى من اآليات املعقولة الىت تتفاوت هبا املعرفة حبسب تفاوت منازل ) إن يف ذلك آليات للمؤمنني: (وقوله تعاىل

 وكذا) بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال الظاملون: (الناس يف العلم وكذلك قوله
وذكر يف مواضع آية وىف مواضع آيات وذلك ملعىن خمصوص ) وكأين من آية يف السموات واالرض: (قوله تعاىل

  .ومل يقل آيتني الن كل واحد صار آية باآلخر) وجعلنا ابن مرمي وأمه آية: (ليس هذا الكتاب موضع ذكره وأمنا قال
قيل إشارة إىل اجلراد والقمل والضفادع وحنو ها من  فاآليات ههنا) وما نرسل باآليات إال ختويفا: (وقوله عزوجل

اآليات الىت أرسلت إىل االمم املتقدمة فنبه أن ذلك إمنا يفعل ممن يفعله ختويفا وذلك أخس املنازل للمأمورين، فإن 
  ه لطلبإما أن يتحراه لرغبة أو رهبة وهو أدىن منزلة، وإما أن يتحرا: االنسان يتحرى فعل اخلري الحد ثالثة أشياء

  .حممدة وإما أن يتحراه للفضيلة وهو أن يكون ذلك الشئ يف نفسه فاضال وذلك أشرف املنازل
رفعهم عن هذه املنزلة ونبه أنه ال يعمهم ) كنتم خري أمة أخرجت للناس: (فلما كانت هذه االمة خري أمة كما قال

وقيل اآليات ) السماء أو ائتنا بعذاب أليم أمطر علينا حجارة من: (بالعذاب وإن كانت اجلهلة منهم كانوا يقولون
إشارة إىل االدلة ونبه أنه يقتصر معهم على االدلة ويصانون عن العذاب الذى يستعجلون به يف قوله عزوجل 

وىف بناء آية ثالثة أقوال، قيل هي فعلة وحق مثلها أن يكون المه معتال دون عينه حنو حياة ) يستعجلونك بالعذاب(
  .المه لوقوع الياء قبلها حنو راية ونواة لكن صحح

  .وقيل هي فعلة إال أهنا قلبت كراهة التضعيف كطائي يف طئ
  وقيل هي فاعلة وأصلها آيية فخففت فصار آية

  .وذلك ضعيف لقوهلم يف تصغريها أيية ولو كانت فاعلة لقيل أوية
  ).أيان مرساها(عبارة عن وقت الشئ ويقارب معىن مىت، قال تعاىل : وأيان

  ).وما يشعرون أيان يبعثون(
  )أيان يوم الدين(

  .من قوهلم أي، وقيل أصله أي أوان أي أي وقت فحذف االلف مث جعل الواو ياء فأدغم فصار أيان
وإيا لفظ موضوع ليتوصل به إىل ضمري املنصوب إذا انقطع عما يتصل به وذلك يستعمل إذا تقدم الضمري حنو 

وأى ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه(وحنو ) نرزقهم وإياكم: (عليه أو بإال حنو أو فصل بينهما مبعطوف) إياك نعبد(
أي زيد، وأيا : إى ورىب إنه حلق وأى، وآ، وأيا من حروف النداء، تقول: كلمة موضوعة لتحقيق كالم متقدم حنو

  .زيد، وآزيد



  .وأى كلمة ينبه هبا أن ما يذكر بعدها شرح وتفسري ملا قبلها
مصدر أوى يأوى أويا ومأوى، تقول أوى إىل كذا انضم إليه يأوى أويا ومأوى، وآواه غريه يؤويه املأوى : أوى
  .إيواء

تؤوى (وقال ) آوى إليه أخاه(وقال تعاىل ) سآوى إىل جبل(وقال تعاىل ) إذا أوى الفتية إىل الكهف(قال عزوجل 
  ).إليك من تشاء

يف كون الدار مضافة إىل املصدر، وقوله تعاىل ) دار اخللود(كقوله ) جنة املأوى(وقوله تعاىل ) وفضيلته الىت تؤويه(
  .اسم للمكان الذى يأوى إليه) مأواهم جهنم(

  وأويت له رمحته
  .أي ضمه إىل نفسه، يقال آواه وأواه) وآوى إليه أخاه(أويا وإية ومأوية ومأواة، وحتقيقه رجعت إليه بقليب 

  .واملاوية يف قول حامت طئ
املرأة فقد قيل هي من هذا الباب فكأهنا مسيت بذلك لكوهنا مأوى الصورة، وقيل هي * ال غا ورائح أماوى إن امل* 

  .منسوبة للماء وأصلها مائية فجعلت اهلمزة واوا
  .وااللفات الىت تدخل ملعىن على ثالثة أنواع نوع يف صدر الكالم

  .ونوع يف وسطه
  .ونوع يف آخره

ألف االستخبار وتفسريه باالستخبار أوىل من تفسريه باالستفهام إذ كان  :االول: فالذي يف صدر الكالم أضرب
  .ذلك يعمه وغريه

  .حنو االنكار والتبكيت والنفى والتسوية
 -أذهبتم طيباتكم : (والتبكيت إما للمخاطب أو لغريه حنو) أجتعل فيها من يفسد فيها: (فاالستفهام حنو قوله تعاىل

أكان للناس عجبا  -أفإن مت فهم اخلالدون  -أفإن مات أو قتل  -قد عصيت قبل اآلن و -أختذمت عند اهللا عهدا 
  سواء(والتسوية حنو ) آلذكرين حرم أم االنثيني -

وهذه االلف مىت دخلت على االثبات جتعله ) سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون -علينا أجزعنا أم صربنا 
  نفيا حنو

  .روج فلهذا سأل عن إثباته حنو ما تقدمأخرج هذا اللفظ ؟ ينفى اخل
أليس اهللا بأحكم  -ألست بربكم : (وإذا دخلت على نفى جتعله إثباتا النه يصري معها نفيا حيصل منهما إثبات حنو

  ).أومل نعمر كم -أواليرون  -أومل تأهتم بينة  -أومل يروا أنا نأتى االرض  -احلاكمني 
  .مسع وأبصرأ: ألف املخرب عن نفسه حنو: الثاين
وحنو مها ) ابن ىل عندك بيتا يف اجلنة -أنزل علينا مائدة من السماء (ألف االمر قطعا كان أو وصال حنو : الثالث
  .ألف النداء حنو أزيد أي يا زيد: االلف مع الم التعريف حنو العاملني اخلامس: الرابع

  وع يف حنو مسلمات وحنوااللف الىت للتثنية وااللف يف بعض اجلم: والنوع الذى يف الوسط
  .مساكني

  .والنوع الذى يف آخره ألف التأنيث يف حبلى وىف بيضاء
  .اذهبا: وألف الضمري يف التثنية حنو



لكن هذه ) وأضلونا السبيال -وتظنون باهللا الظنونا (والذى يف أواخر اآليات اجلارية جمرى أواخر االبيات حنو 
  .لفظااللف ال تثبت معىن وإمنا ذلك الصالح ال

البتك يقارب البت لكن البتك يستعمل يف قطع االعضاء والشعر، يقال بتك شعره وأذنه، قال اهللا : كتاب الباء بتك
  .قاطع لالعضاء: ومنه سيف باتك) فليبتكن آذان االنعام(تعاىل 

ا من ريشها طارت وىف يده: * وبتكت الشعر تناولت قطعة منه، والبتكة القطعة املنجذبة مجعها بتك، قال الشاعر
ال صيام : وأما البت فيقال يف قطع احلبل والوصل، ويقال طلقت املرأة بتة وبتلة، وبتت احلكم بينهما وروى* بتك 

  .ملن مل يبت الصوم من الليل
والبشك مثله يقال يف قطع الثوب ويستعمل يف الناقة السريعة، ناقة بشكى وذلك لتشبيه يدها يف السرعة بيد 

  :ول الشاعرالناسجة يف حنو ق
البتر يقارب ما تقدم لكن يستعمل يف قطع الذنب مث : قبل املساء هتم باالسراع بتر* فعل السريعة بادرت حدادها 

أجرى قطع العقب جمراه فقيل فالن أبتر إذا مل يكن له عقب خيلفه، ورجل أبتر وأباتر انقطع ذكره عن اخلري، ورجل 
: " خطبة بتراء ملا مل يذكر فيها اسم اهللا تعاىل، وذلك لقوله عليه السالم أباتر يقطع رمحه، وقيل على طريق التشبيه

أي املقطوع الذكر، وذلك أهنم زعموا ) إن شانئك هو االبتر: (وقوله تعاىل" كل أمر ال يبدأ فيه بذكر اهللا فهو أبتر 
أن الذى ينقطع ذكره هو  أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقدان نسله، فنبه تعاىل

وذلك جلعله أبا للمؤمنني وتقييض من ) ورفعنا لك ذكرك: (الذى يشنؤه، فأما هو فكما وصفه اهللا تعاىل بقوله
العلماء باقون ما بقى الدهر، : " يراعيه ويراعى دينه احلق، وإىل هذا املعىن أشار أمري املؤمنني رضى اهللا عنه بقوله

هذا يف العلماء الذين هم تباع النيب عليه الصالة والسالم، فكيف " يف القلوب موجودة أعياهنم مفقودة، وآثارهم 
  هو وقد رفع اهللا عزوجل ذكره

أي انقطع يف العبادة ) وتبتل إليه تبتيال: (قال تعاىل: وجعله خامت االنبياء عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم بتل
  وليس هذا منافيا لقوله) قل اهللا مث ذرهم: (عىن أشار بقوله عزوجلوإخالص النية انقطاعا خيتص به، وإىل هذا امل

فإن التبتل ههنا هو االنقطاع عن النكاح، ومنه قيل ملرمي " ال رهبانية وال تبتل يف االسالم : " عليه الصالة والسالم
وأنكحوا : (عزوجلالعذراء البتول، أي املنقطعة عن الرجال، واالنقطاع عن النكاح والرغبة عنه حمظور لقوله 

وخنلة مبتل إذا " تناكحوا تكثروا فإىن أباهى بكم االمم يوم القيامة : " وقوله عليه الصالة والسالم) االيامى منكم
  .انفرد عنها صغرية معها

أصل البث التفريق وإثارة الشئ كبث الريح التراب، وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والسر، يقال بثثته : بث
إشارة إىل إجياده تعاىل ما مل ) وبث فيها من كل دابة: (وقوله عزوجل) فكانت هباء منبثا: (منه قوله عزوجلفانبث، و

  يكن موجودا وإظهاره
  .إياه

أي ) إمنا أشكوا بثى وحزين: (أي املهيج بعد سكونه وخفائه، وقوله عزوجل) كالفراش املبثوث: (وقوله عزوجل
توزعين الفكر، فيكون : تقدير مفعول أو مبعىن غمى الذى بث فكرى حنو غمى الذى يبثه عن كتمان فهو مصدر يف

  .يف معىن الفاعل
يقال جبس املاء وانبجس انفجر، لكن االنبجاس أكثر ما يقال فيما خيرج من شئ ضيق، واالنفجار يستعمل : جبس



: يف موضع آخر وقال) فانبجست منه اثنتا عشرة عينا: (فيه وفيما خيرج من شئ واسع، ولذلك قال عزوجل
: وقال) وفجرنا خالهلما هنرا: (فاستعمل حيث ضاق املخرج اللفظان، قال تعاىل) فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا(
  .ومل يقل جبسنا) وفجرنا االرض عيونا(

فبعث اهللا غرابا يبحث يف : (البحث الكشف والطلب، يقال حبثت عن االمر وحبثت كذا، قال اهللا تعاىل: حبث
  .حبثت الناقة االرض برجلها يف السري إذا شددت الوطء تشبيها بذلك: يلوق) االرض
  أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثري، هذا هو االصل، مث اعترب تارة: حبر

سعته املعاينة، فيقال حبرت كذا أوسعته سعة البحر تشبيها به، ومنه حبرت البعري شققت أذنه شقا واسعا، ومنه مسيت 
  .البحرية
وذلك ما كانوا جيعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذهنا فيسيبوها فال ) ما جعل اهللا من حبرية: (قال تعاىل

  .تركب وال حيمل عليها
  .ومسوا كل متوسع يف شئ حبرا حىت قالوا فرس حبر باعتبار سعة جريه

حبر، وقد تبحر أي توسع يف كذا،  وجدته حبرا، وللمتوسع يف علمه: وقال عليه الصالة والسالم يف فرس ركبه
وقد : والتبحر يف العلم التوسع، واعترب من البحر تارة ملوحته، فقيل ماء حبراين أي ملح وقد أحبر املاء، قال الشاعر

  إىل مرضى أن أحبر املشرب العذب* عاد ماء االرض حبرا فزادين 

حبران هذا عذب فرات وهذا ملح : (له تعاىلالبحر يقال يف االصل للماء امللح دون العذب، وقو: وقال بعضهم
إمنا مسى العذب حبرا لكونه مع امللح كما يقال للشمس والقمر قمران، وقيل للسحاب الذى كثر ماؤه بنات ) أجاج

  )ظهر الفساد يف الرب والبحر: (حبر، وقوله تعاىل
  .قيل أراد يف البوادى واالرياف ال فيما بني املاء

  .ة أي ظاهرا حيث ال بناء يسترهلقيته صحرة حبر: وقوهلم
البخل إمساك املقتنيات عما ال حيق حبسها عنه ويقابله اجلود، يقال خبل فهو باخل، وأما البخيل فالذي يكثر : خبل

  .منه البخل كالرحيم من الراحم
الذين : (خبل بقنيات نفسه، وخبل بقنيات غريه، وهو أكثر مها ذما، دليلنا على ذلك قوله تعاىل: والبخل ضربان

  ).يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
وال تبخسوا الناس : (وقال تعاىل) وهم فيها ال يبخسون: (البخس نقص الشئ على سبيل الظلم، قال تعاىل: خبس

قيل معناه باخس أي ناقص، ) وشروه بثمن خبس: (والبخس والباخس الشئ الطفيف الناقص، وقوله تعاىل) أشياءهم
  .يقال تباخسوا أي تناقصوا وتغابنوا فبخس بعضهم بعضاوقيل مبخوس أي منقوص و

فال تذهب نفسك : (حث على ترك التأسف حنو) فلعلك باخع نفسك: (البخع قتل النفس غما، قال تعاىل: خبع
  :قال الشاعر) عليهم حسرات

كراهة شديدة جترى وخبع فالن بالطاعة ومبا عليه من احلق إذا أقر به وأذعن مع * أال أيهذا الباخع الوجد نفسه * 
  .جمرى خبع نفسه يف شدته

أي مسارعة، يقال بدرت إليه وبادرت ويعرب عن اخلطإ الذى يقع عن ) وال تأكلوها إسرافا وبدارا: (قال تعاىل: بدر
  .حدة بادرة، يقال كانت من فالن بوادر يف هذا االمر

ها بالبدرة فعلى ما قيل يكون مصدرا يف معىن والبدر قيل مسى بذلك ملبادرته الشمس بالطلوع، وقيل ال متالئه تشبي



الفاعل واالقرب عندي أن جيعل البدر أصال يف الباب مث تعترب معانيه الىت تظهر منه، فيقال تارة بدر كذا أي طلع 
طلوع البدر، ويعترب امتالؤه تارة فشبه البدرة به، والبيدر املكان املرشح جلمع الغلة فيه وملئه منه المتالئه من 

  .وهو موضع خمصوص بني مكة واملدينة) ولقد نصركم اهللا ببدر: (طعام قال تعاىلال
االبداع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء ومنه قيل ركية بديع أي جديدة احلفر، وإذا استعمل يف اهللا تعاىل فهو : بدع

  إجياد الشئ بغري آلة وال مادة وال زمان وال مكان وليس
  ويقال للمبدع) بديع السموات واالرض: (ل للمبدع حنو قولهذلك إال هللا، والبديع يقا

) قل ما كنت بدعا من الرسل: (حنو ركية بديع، وكذلك البدع يقال هلما مجيعا مبعىن الفاعل واملفعول وقوله تعاىل
  .قيل معناه، مبدعا مل يتقدمين رسول، وقيل مبدعا فيما أقوله

  .ا وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها املتقدمة وأصوهلا املتقنةوالبدعة يف املذهب إيراد قول مل يسنت قائله
واالبداع بالرجل االنقطاع به ملا ظهر من كالل " كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار " وروى 

  .راحلته وهزاهلا
ن العوض هو أن يصري لك االبدال والتبديل والتبدل واالستبدال جعل شئ مكان آخر وهو أعم من العوض فإ: بدل

  .الثاين بإعطاء االول
 -فبدل الذين ظلموا قوال غري الذى قيل هلم : (والتبديل قد يقال للتغيري مطلقا وإن مل يأت ببدله، قال تعاىل

قيل هو أن يعملوا أعماال صاحلة ) فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات: (وقال تعاىل) وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
  .قدموه من االساءة، وقيل هو أن يعفو تعاىل عن سيئاهتم وحيتسب حبسناهتم تبطل ما

مث بدلنا مكان السيئة  -وبدلناهم جبنتيهم جنتني  -وإذا بدلنا آية مكان آية  -فمن بدله بعد ما مسعه : (وقال تعاىل
وإن  -الكفر باالميان ومن يتبدل  -أن يبدل دينكم (أي تغري عن حاهلا ) يوم تبدل االرض غري االرض -احلسنة 

  ).تتولوا يستبدل قوما غري كم
أي ال يغري ما سبق يف اللوح احملفوظ تنبيها على أن ما علمه أن سيكون يكون على ما ) ما يبدل القول لدى: (وقوله

  .قد علمه ال يتغري عن حاله
قيل معناه أمر وهو ) خللق اهللا ال تبديل -ال تبديل لكلمات اهللا : (وقيل ال يقع يف قوله خلف، وعلى الوجهني قوله

  .هنى عن اخلصاء
واالبدال قوم صاحلون جيعلهم اهللا مكان آخرين مثلهم ماضني وحقيقته هم الذين بدلوا أحواهلم الذميمة بأحواهلم 

مع والبادلة ما بني العنق إىل الترقوة واجل) أولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات: (احلميدة وهم املشار إليهم بقوله تعاىل
  .البادل

البدن اجلسد لكن البدن يقال اعتبارا بعظم اجلثة، واجلسد يقال اعتبارا : بدن* وال رهل لباته وبآدله : * قال الشاعر
  باللون ومنه قيل ثوب جمسد، ومنه قيل امرأة بادن

أسن، وبدين عظيمة البدن، ومسيت البدنة بذلك لسمنها، يقال بدن إذا مسن، وبدن كذلك، وقيل بل بدن إذا 
ال تبادروين " وعلى ذلك ما روى عن النيب عليه الصالة والسالم * وكنت خلت الشيب والتبدين : * وأنشد

أي جبسدك وقيل يعىن ) فاليوم ننجيك ببدنك: (أي كربت وأسننت، وقوله" بالركوع والسجود فإىن قد بدنت 
ن القميص يدا، وموضع الظهر والبطن بدرعك فقد يسمى الدرع بدنة لكوهنا على البدن كما يسمى موضع اليد م

  والبدن: (ظهرا وبطنا، وقوله تعاىل



  .هو مجع البدنة الىت هتدى) جعلناها لكم من شعائر اهللا
وبدا هلم  -وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون : (بدا الشئ بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا، قال اهللا تعاىل: بدا

أي البادية وهى ) وجاء بكم من البدو(والبدو خالف احلضر قال تعاىل ) وآهتمافبدت هلما س -سيئات ما كسبوا 
  لو أهنم بادون -سواء العاكف فيه والباد : (كل مكان يبدو ما يعن فيه أي يعرض، ويقال للمقيم بالبادية باد كقوله

  ).يف االعراب
الشئ على غريه ضربا من التقدمي قال يقال بدأت بكذا وأبدأت وابتدأت أي قدمت، والبدء واالبداء تقدمي : بدأ
ومبدأ ) كما بدأكم تعودون -اهللا يبدأ اخللق  -كيف بدأ اخللق : (وقال تعاىل) وبدأ خلق االنسان من طني: (تعاىل

الشئ هو الذى منه يتركب أو منه يكون، فاحلروف مبدأ الكالم واخلشب مبدأ الباب والسرير، والنواة مبدأ 
يبدأ به إذا عد السادات بدء، واهللا هو املبدى املعيد أي هو السبب يف املبدإ والنهاية،  النخل، يقال للسيد الذى

ويقال رجع عوده على بدئه وفعل ذلك عائدا وبادئا ومعيدا ومبدئا وأبدأت من أرض كذا أي ابتدأت منها 
  .باخلروج

مهزة أي الذى يظهر من الرأى ومل يرو وقوله بادئ الرأى أي ما يبدأ من الرأى وهو الرأى الفطري، وقرئ بادى بغري 
فيه، وشئ بدئ مل يعهد من قبل كالبديع يف كونه غري معمول قبل، والبدأة النصيب املبدأ به يف القسمة ومنه قيل 

  .لكل قطعة من اللحم عظيمة بدء
  التبذير التفريق وأصله إلقاء البذر وطرحه فاستعري لكل مضيع ملاله، فتبذير: بذر

  . الظاهر ملن مل يعرف مآل ما يلقيهالبذر تضييع يف
  ).وال تبذر تبذيرا: (وقال تعاىل): إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني: (قال اهللا تعاىل

أي التوسع يف فعل اخلري، وينسب ذلك إىل اهللا تعاىل تارة : الرب خالف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه الرب: بر
العبد تارة فيقال بر العبد ربه أي توسع يف طاعته فمن اهللا تعاىل الثواب ومن العبد وإىل ) إنه هو الرب الرحيم: (حنو

ليس الرب أن تولوا : (ضرب يف االعتقاد وضرب يف االعمال وقد اشتمل عليه قوله تعاىل: الطاعة وذلك ضربان
فإن اآلية متضمنة  اآلية وعلى هذا ما روى أنه سئل عليه الصالة والسالم عن الرب فتال هذه اآلية) وجوهكم

  .لالعتقاد، االعمال الفرائض والنوافل
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين : (وبر الوالدين التوسع يف االحسان إليهما وضده العقوق قال تعاىل

  ويستعمل الرب يف الصدق لكونه بعض اخلري املتوسع فيه، يقال بر) ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم

  :قوله وبر يف ميينه وقول الشاعريف 
قيل أراد به الفؤاد وليس كذلك بل أراد ما تقدم أي حيبىن حمبة الرب، ويقال بر أباه فهو بار * أكون مكان الرب منه * 

وبر يف ميينه فهو بار ) وبرا بوالديت -وبرا بوالديه (وبر مثل صائف وصيف وطائف وطيف، وعلى ذلك قوله تعاىل 
كال : (وقال) إن االبرار لفى نعيم: (يىن وحج مربور أي مقبول، ومجع البار أبرار وبررة قال تعاىلوأبررته وبرت مي

فربرة خص هبا املالئكة يف القرآن من حيث إنه ) كرام بررة(وقال يف صفة املالئكة ) إن كتاب االبرار لفى عليني
  .ا أن عدال أبلغ من عادلأبلغ من أبرار فإنه مجع بر، وأبرار مجع بار، وبر أبلغ من بار كم

والرب معروف وتسميته بذلك لكونه أو سع ما حيتاج إليه يف الغذاء، والربير خص بثمر االراك وحنوه، وقوهلم ال 
  .يعرف اهلر من الرب، من هذا وقيل مها حكايتا الصوت والصحيح أن معناه ال يعرف من يربه ومن يسئ إليه

  .وتهكثرة الكالم، وذلك حكاية ص: والرببرة



  :الربوج القصور الواحد برج وبه مسى بروج النجوم ملنازهلا املختصة هبا، قال تعاىل: برج
يصح ) ولو كنتم يف بروج مشيدة: (وقوله تعاىل) الذى جعل يف السماء بروجا(وقال تعاىل ) والسماء ذات الربوج(

املشيدة فيها على سبيل االستعارة  أن يراد هبا بروج يف االرض وأن يراد هبا بروج النجم ويكون استعمال لفظ
ولو نال أسباب السماء بسلم وأن * * ومن هاب أسباب املنايا ينلنه : وتكون االشارة باملعىن إىل حنو ما قال زهري

أراجيل أحبوش * ولو كنت يف غمدان حيرس بابه : يكون الربوج يف االرض وتكون االشارة إىل ما قال اآلخر
حيث هبا هاد الثرى قائف وثوب مربج صورت عليه بروج فاعترب حسنه * ث كنت منيىت وأسود الف إذا التتىن حي

فقيل تربجت املرأة أي تشبهت به يف إظهار احملاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قصرها ويدل على ذلك قوله تعاىل 
  عني وحسنهاوالربج سعة ال) غري متربجات: (وقوله) وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية االوىل(

  .تشبيها بالربج يف االمرين
الرباح املكان املتسع الظاهر الذى ال بناء فيه وال شجر فيعترب تارة ظهوره فيقال فعل كذا براحا أي صراحا ال : برح

يستره شئ، وبرح اخلفاء ظهر كأنه حصل يف براح يرى، ومنه براح الدار وبرح ذهب يف الرباح ومنه البارح للريح 
  البارح من الظباء والطري لكن خص البارح مبا ينحرفالشديدة، و

عن الرامى إىل جهة ال ميكنه فيها الرمى فيتشاءم به ومجعه بوارح، وخص السانح باملقبل من جهة ميكن رميه ويتيمن 
ن وخص باالثبات كقوهلم ال أزال ال) ال أبرح(به، والبارحة الليلة املاضية وبرح ثبت يف الرباح ومنه قوله عزوجل 

لن نربح (برح وزال اقتضيا معىن النفي وال للنفي والنفيان حيصل من اجتماعهما إثبات، وعلى ذلك قوله عزوجل 
وملا تصور من البارح معىن التشاؤم اشتق منه التربيح ) ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين: (وقال تعاىل) عليه عاكفني

قاضى، وضربه ضربا مربحا، وجاء فالن بالربح وأبرحت ربا والتباريح فقيل برح ىب االمر وبرح ىب فالن يف الت
  أبرحت

دعاء عليه وإذا أصاب مرحى دعاء له، ولقيت منه الربحني : جارا أي أكرمت، وقيل للرامي إذا أخطأ برحى
  .والربحاء أي الشدائد، وبرحاء احلمى شدهتا

* ب بردا وبرد املاء كذا أي كسبه بردا حنو أصل الربد خالف احلر فتارة يعترب ذاته فيقال برد كذا أي اكتس: برد
ويقال برده أيضا وقيل قد جاء أبرد وليس بصيحيح ومنه الربادة ملا يربد املاء، ويقال * ستربد أكبادا وتبكي بواكيا 

برد كذا إذا ثبت ثبوت الربد واختصاص الثبوت بالربد كاختصاص احلركة باحلر فيقال برد كذا أي ثبت كما يقال 
أي برود أي * قد برد املوت على مصطاله : * وقال آخر* اليوم يوم بارد مسومه : * ه دين قال الشاعربرد علي

  .ثبت، يقال مل يربد بيدى شئ أي مل يثبت
وبرد االنسان مات وبرده قتله ومنه السيوف البوارد وذلك ملا يعرض للميت من عدم احلرارة بفقدان الروح أو ملا 

  م للنوم برد إما ملايعرض له من السكون، وقوهل
اهللا (يعرض من الربد يف ظاهر جلده أو ملا يعرض له من السكون وقد علم أن النوم من جنس املوت لقوله عزوجل 

  .أي نوما) ال يذوقون فيها بردا وال شرابا(وقال ) يتوىف االنفس حني موهتا والىت مل متت يف منامها
  .ن اللذة يف احلر من الربد أو مبا جيد فيه من السكونوعيش بارد أي طيب اعتبارا مبا جيد االنسان م

  .واالبردان الغداة والعشي لكوهنما أبرد االوقات يف النهار
: والربد ما يربد من املطر يف اهلواء فيصلب وبرد السحاب اختص بالربد وسحاب أبرد وبرد ذو برد، قال اهللا تعاىل

  .نبت ينسب إىل الربد لكونه نابتا به والربدى) وينزل من السماء من جبال فيها من برد(



  .وقيل أصل كل داء الربدة أي التخمة، ومسيت بذلك لكوهنا عارضة من الربودة الطبيعية الىت تعجز عن اهلضم
  والربود يقال ملا يربد به وملا يربد فتارة يكون فعوال

برود وبردت احلديد سحلته من يف معىن فاعل وتارة يف معىن مفعول حنو ماء برود وثغر برود وكقوهلم للكحل 
  .قوهلم بردته أي قتلته والربادة ما يسقط، واملربد اآللة الىت يربد هبا

والربد يف الطرق مجع الربيد وهم الذين يلزم كل واحد منهم موضعا منه معلوما مث اعترب فعله يف تصرفه يف املكان 
اه اعتبارا بأن ذلك منه جيرى جمرى الربيد من املخصوص به فقيل لكل سريع هو يربد وقيل جلناحي الطائر بريد

  .الناس يف كونه متصرفا يف طريقه، وذلك فرع على فرع على حسب ما يبني يف أصول االشتقاق
تنبيها أنه تبطل فيها ) وترى االرض بارزة: (الرباز الفضاء وبرز حصل يف براز، وذلك إما أن يظهر بذاته حنو: برز

وقال ) لربز الذين كتب عليهم القتل: (رزة للقتال وهى الظهور من الصف، قال تعاىلاالبنية وسكاهنا ومنه املبا
وإما أن يظهر بفضله وهو أن يسبق يف فعل حممود وإما أن ينكشف عنه ما ) وملا برزوا جلالوت وجنوده: (عزوجل

) يوم هم بارزون(ال تعاىل وق) وبرزوا هللا مجيعا -وبرزوا هللا الواحد القهار : (كان مستورا منه، ومنه قوله تعاىل
  .تنبيها أهنم يعرضون عليها) وبرزت اجلحيم للغاوين: (وقوله عزوجل

  ويقال تربز فالن كناية عن التغوط، وإمرأة برزة عفيفة الن رفعتها بالعفة ال أن اللفظة
  .اقتضت ذلك

والربزخ يف ) هما برزخ ال يبغيانبين: (الربزخ احلاجز واحلد بني الشيئني وقيل أصله برزه فعرب، وقوله تعاىل: برزخ
: القيامة احلائل بني االنسان وبني بلوغ املنازل الرفيعة يف اآلخرة وذلك إشارة إىل العقبة املذكورة يف قوله عز وجل

وتلك العقبة موانع من أحوال ال يصل إليها إال ) ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون: (قال تعاىل) فال اقتحم العقبة(
  .وقيل الربزخ ما بني املوت إىل القيامة الصاحلون

الربص معروف وقيل للقمر أبرص للنكتة الىت عليه وسام أبرص مسى بذلك تشبيها بالربص والربيص الذى : برص
  .يلمع ملعان االبرص ويقارب البصيص، بص يبص إذا برق

وبرق، يقال يف كل ما يلمع حنو  يقال برق وأبرق) فيه ظلمات ورعد وبرق: (الربق ملعان السحاب، قال تعاىل: برق
وقرئ ) فإذا برق البصر: (سيف بارق وبرق وبرق، يقال يف العني إذا اضطربت وجالت من خوف، قال عزوجل

  وبرق، وتصور منه تارة اختالف اللون فقيل الربقة االرض ذات حجارة
ة بروق تلمع بذنبها، والربوقة شجرة خمتلفة االلوان، واالبرق اجلبل فيه سواد وبياض ومسوا العني برقاء لذلك وناق

  .ختضر إذا رأت السحاب وهى الىت يقال فيها أشكر من بروقة

  .وبرق طعامه بزيته إذا جعل فيه قليال يلمع منه
  .والبارقة واالبريق السيف للمعانه

  .والرباق قيل هو دابة ركبها النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا عرج به، واهللا أعلم بكيفيته
  .ق معروف وتصور من الربق ما يظهر من جتويفه فقيل برق فالن ورعد وأبرق وأرعد إذا هتددواالبري
أصل الربك صدر البعري وإن استعمل يف غريه، ويقال له بركة وبرك البعري ألقى ركبه واعترب منه معىن امللزوم : برك

وكاؤها للمكان الذى يلزمه االبطال، فقيل ابتركوا يف احلرب أي ثبتوا وال زموا موضع احلرب وبراكاء احلرب وبر
: وابتركت الدابة وقفت وقوفا كالربوك، ومسى حمبس املاء بركة والربكة ثبوت اخلري االهلى يف الشئ، قال تعاىل



ومسى بذلك لثبوت اخلري فيه ثبوت املاء يف الربكة، واملبارك ما فيه ذلك ) لفتحنا عليهم بركات من السماء واالرض(
  هذا( اخلري، على ذلك
  .تنبيها على ما يفيض عليه من اخلريات االهلية) ذكر مبارك أنزلناه

إنا أنزلناه : (أي موضع اخلريات االهلية، وقوله تعاىل) وجعلين مباركا: (وقوله تعاىل) كتاب أنزلناه إليك مبارك(وقال 
ونزلنا من السماء ماء : (ىلأي حيث يوجد اخلري االهلى، وقوله تعا) رب أنزلىن منزال مباركا -يف ليلة مباركة 

أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف االرض مث : (فربكة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله) مباركا
  ).خيرج به زرعا خمتلفا ألوانه

ال حيس وعلى وملا كان اخلري االهلى يصدر من حيث ) وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف االرض: (وبقوله تعاىل
وجه ال حيصى وال حيصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غري حمسوسة هو مبارك وفيه بركة، وإىل هذه الزيادة أشري مبا 

روى أنه ال ينقص مال من صدقة ال إىل النقصان احملسوس حسب ما قال بعض اخلاسرين حيث قيل له ذلك فقال 
  .بيىن وبينك امليزان

فتنبيه على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه الربوج ) جعل يف السماء بروجا تبارك الذى: (وقوله تعاىل
  .والنريات املذكورة يف هذه اآلية

  فتبارك: (وقوله تعاىل
فتبارك اهللا  -تبارك الذى إن شاء جعل لك خريا من ذلك جنات  -تبارك الذى نزل الفرقان  -اهللا أحسن اخلالقني 

  .كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعاىل باخلريات املذكورة مع ذكر تبارك) ده امللكتبارك الذى بي -رب العاملني 
وأصله من إبرام احلبل وهو ترديد فتله قال ) أم أبرموا أمرا فإنا مربمون: (االبرام إحكام االمر، قال تعاىل: برم

أبرمته فربم وهلذا قيل للبخيل  والربمي املربم أي املفتول فتال حمكما، يقال* على كل حال من سحيل ومربم : الشاعر
  .الذى ال يدخل يف امليسر برم كما للبخيل مغلول اليد

واملربم الذى يلح ويشدد يف االمر تشبيها مبربم احلبل، والربم كذلك، ويقال ملن يأكل مترتني مترتني برم لشدة ما 
ذى لونني به من جيش خمتلط أسود يتناوله بعضه على بعض وملا كان الربمي من احلبل قد يكون ذا لونني مسى كل 

  .وأبيض، ولغنم خمتلط وغري ذلك
  والربمة يف االصل هي القدر املربمة ومجعها برام حنو حضرة وحضار،

  .ضحكة وهزأة: وجعل على بناء املفعول، حنو
  .الربهان بيان للحجة وهو فعالن مثل الرجحان والثنيان: بره

  .رجل أبره وامرأة برهاء وقوم بره وبرهرهة شابة بيضاءهو مصدر بره يربه إذا ابيض و: وقال بعضهم
والربهة مدة من الزمان، فالربهان أوكد االدلة وهو الذى يقتضى الصدق أبدا، ال حمالة، وذلك أن االدلة مخسة 

داللة تقتضي الصدق أبدا وداللة تقتضي الكذب أبدا، وداللة إىل الصدق أقرب، وداللة إىل الكذب : أضرب
قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من  -قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : (لة هي إليهما سواء، قال تعاىلأقرب، ودال

  ).قد جاءكم برهان من ربكم -معى 
أصل الربء والرباء والتربى التغصى مما يكره جماورته، ولذلك قيل برأت من املرض وبرأت من فالن وتربأت : برأ

إن اهللا برئ من : (وقال) براءة من اهللا ورسوله(وقوم برآء وبريئون قال عزوجل وأبرأته من كذا وبرأته ورجل برئ 
 -إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا  -أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ مما تعملون : وقال) املشركني ورسوله



  وإذ قال إبراهيم البيه وقومه إنىن
، والبارئ خص بوصف اهللا تعاىل )إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا: (وقال) فربأه اهللا مما قالوا -براء مما تعبدون 

والربية اخللق، قيل أصله اهلمز فترك وقيل ذلك من ) فتوبوا إىل بارئكم: (وقوله تعاىل) البارئ املصور: (حنو قوله
وقوله ) لقكم من ترابخ(قوهلم بريت العود، ومسيت برية لكوهنا مربية عن الربى أي التراب بداللة قوله تعاىل 

  ).شر الربية: (وقال) أولئك هم خري الربية: (تعاىل
أي طالعا منتشر الضوء، وبزغ الناب ) فلما رأى القمر بازغا -فلما رأى الشمس بازغة : (قال اهللا تعاىل: بزغ

  .تشبيها به وأصله من بزغ البيطار الدابة أسال دمها فبزغ هو أي سال
أي فتتت من قوهلم بسست احلنطة والسويق باملاء فتته به وهى البسيسة ) ت اجلبال بساوبس: (قال اهللا تعاىل: بس

ويوم نسري : (وقيل معناه سقت سوقا سريعا من قوهلم انبست احليات انسابت انسيابا سريعا فيكون كقوله عزوجل
  وترى اجلبال: (وكقوله) اجلبال

عند السوق، وأبسست هبا عند احللب أي رققت هلا  وبسست االبل زجرهتا) حتسبها جامدة وهى متر مر السحاب
  .كالما تسكن إليه، وناقة بسوس ال تدر إال على االبساس

  .أي كانوا يسوقوهنم" جاء أهل اليمن يبسون عياهلم : " وىف احلديث
رهبا قبل البسر االستعجال بالشئ قبل أوانه حنو بسر الرجل احلاجة طلبها يف غري أواهنا وبسر الفحل الناقة ض: بسر

  .الضبعة، وماء بسر متناول من غريه قبل سكونه
أي ) مث عبس وبسر(وقيل للقرح الذى ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل ملا مل يدرك من التمر بسر وقوله عزوجل 

ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت ) ووجوه يومئذ باسرة(أظهر العبوس قبل أوانه وىف غري وقته فإن قيل فقوله 
لك يقال فيما كان قبل الوقت، قيل إن ذلك إشارة إىل حاهلم قبل االنتهاء هبم إىل النار فخص لفظ البسر تنبيها إن ذ

تظن أن (أن ذلك مع ما يناهلم من بعد جيرى جمرى التكلف وجمرى ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك قوله عزوجل 
  ).يفعل هبا فاقرة

  بسط الشئ نشره وتوسعه فتارة: بسط
منه االمران وتارة يتصور منه أحدمها ويقال بسط الثوب نشره ومنه البساط وذلك اسم لكل مبسوط، قال  يتصور
والبساط االرض املتسعة، وبسيط االرض مبسوطه واستعار قوم البسط ) واهللا جعل لكم االرض بساطا: (اهللا تعاىل

ولو بسط اهللا : (وقال تعاىل) قبض ويبسطواهللا ي: (لكل شئ ال يتصور فيه تركيب وتأليف ونظم، قال اهللا تعاىل
بسطته يف العلم هو أن انتفع هو : أي سعة، قال بعضهم) وزاده بسطة يف العلم واجلسم(أي لو وسعه ) الرزق لعباده

  .به ونفع غريه فصار له به بسطة أي جود
باسط (لطلب حنو وبسط الكف يستعمل تارة ل) وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد: (وبسط اليد مدها، قال عزوجل

ويبسطوا : (وتارة للصولة والضرب قال تعاىل) واملالئكة باسطوا أيديهم(وتارة لالخذ حنو ) كفيه إىل املاء ليبلغ فاه
والبسط الناقة الىت تترك مع ولدها ) بل يداه مبسوطتان(وتارة للبذل واالعطاء حنو ) إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
  .أي تركها مع ولدها: لنقض يف معىن املنكوث واملنقوض وقد أبسط ناقتهكأهنا املبسوط حنو النكث وا

أي طويالت والباسق هو الذاهب طوال من جهة االرتفاع ) والنخل باسقات هلا طلع نضيد(قال اهللا عزوجل : بسق
  .ومنه بسق فالن على أصحابه عالهم



  .ق وليس من االبلوبسق وبصق أصله بزق، وبسقت الناقة وقع يف ضرعها لنب قليل كالبسا
  البسل ضم الشئ ومنعه ولتضمنه ملعىن الضم استعري لتقطيب الوجه فقيل هو: بسل

وذكر به أن تبسل نفس مبا : (باسل ومبتسل الوجه، ولتضمنه ملعىن املنع قيل للمحرم واملرهتن بسل وقوله تعاىل
  .أي حترم الثواب) كسبت

كان ممنوعا منه باحلكم والقهر والبسل هو املمنوع منه بالقهر، قال والفرق بني احلرام والبسل أن احلرام عام فيما 
  ).كل نفس مبا كسبت رهينة: (أي حرموا الثواب وفسر باالرهتان لقوله) أولئك الذين أبسلوا مبا كسبوا(عزوجل 

ال وقيل أقوى املكان إذا خ* فإن تقويا منهم فإهنم بسل : * وقال آخر* وإبساىل بىن بغري جرم : * قال الشاعر
  للشجاعة البسالة

إما ملا يوصف به الشجاع من عبوس وجهه أو لكون نفسه حمرما على أقرانه لشجاعته أو ملنعه ملا حتت يده عن 
أعدائه وأبسلت املكان حفظته وجعلته بسال على من يريده والبسلة أجرة الراقي، وذلك لفظ مشتق من قول الراقي 

عا قويا على مدافعة الشيطان أو احليات واهلوام أو جعلته مبسال أي حمرما أي جعلته بسال أي شجا: أبسلت فالنا
عليها ومسى ما يعطى الراقي بسلة، وحكى بسلت احلنظل طيبته فإن يكن ذلك صحيحا فمعناه أزلت بسالته أي 

  .شدته أو بسله أي حترميه وهو ما فيه املرارة اجلارية جمرى كونه حمرما
  .وبسل يف معىن أجل وبس

البشرة ظاهر اجللد واالدمة باطنه، كذا قال عامة االدباء، وقال أبو زيد بعكس ذلك وغلط أبو العباس : بشر
  .وغريه

ومجعها بشر وأبشار وعرب عن االنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر خبالف احليوانات الىت عليها الصوف 
وخص يف القرآن كل ) أنؤمن لبشرين: (وثىن فقال تعاىلأو الشعر أو الوبر واستوى يف لفظ البشر الواحد واجلمع 
  :موضع اعترب من االنسان جثته وظاهره بلفظ البشر حنو

وملا أراد الكفار الغض من االنبياء اعتربوا ) إىن خالق بشرا من طني(وقال عزوجل ) وهو الذى خلق من املاء بشرا(
أنؤمن لبشرين  -ما أنتم إال بشر مثلنا  -منا واحد نتبعه  أبشرا: (وقال تعاىل) إن هذا إال قول البشر(ذلك فقالوا 

تنبيها أن الناس يتساوون يف البشرية وإمنا ) إمنا أنا بشر مثلكم(وعلى هذا قال ) قالوا أبشر يهدوننا -مثلنا 
لك متيزت تنبيها أىن بذ) يوحى إىل(يتفاضلون مبا خيتصون به من املعارف اجلليلة واالعمال اجلميلة ولذلك قال بعده 

  .عنكم
  .فخص لفظ البشر) مل ميسسين بشر: (وقال تعاىل

ما هذا : (فعبارة عن املالئكة ونبه أنه تشبح هلا وتراءى هلا بصورة بشر، وقوله تعاىل) فتمثل هلا بشرا سويا(وقوله 
  فإعظام له وإجالل وأنه أشرف وأكرم من أن يكون جوهره) بشرا

  .جوهر البشر
  .ه حنو أنفت ورجلت، ومنه بشر اجلراد االرض إذا أكلتهوبشرت االدمي أصبت بشرت

  فاآلن: (وقال تعاىل) وال تباشروهن وأنتم عاكفون: (واملباشرة االفضاء بالبشرتني، وكىن هبا عن اجلماع يف قوله
وفالن مؤدم مبشر أصله من قوهلم أبشره اهللا وآدمه، أي جعل له بشرة وأدمة حممودة مث عرب بذلك عن ) باشروهن

الظاهرة والباطنة، وقيل معناه مجع بني االدمة وخشونة البشرة، وأبشرت الرجل : لكامل الذى جيمع بني الفضيلتنيا



وبشرته وبشرته أخربته بسار بسط بشرة وجهه، وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار املاء يف الشجر 
  .ته وبشرته على التكثريوبني هذه االلفاط فروق فإن بشرته عام وأبشرته حنو أمحد

وأبشر يكون الزما ومتعديا، يقال بشرته فأبشر أي استبشر وأبشرته، وقرئ يبشرك ويبشرك ويبشرك، قال 
  .قالوا ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم: (عزوجل

  .قال أبشرمتوين على أن مسىن الكرب فبم تبشرون
ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من : (، قال تعاىلواستبشر إذا وجد ما يبشره من الفرج) قالوا بشرناك باحلق

ويقال للخرب السار البشارة ) وجاء أهل املدينة يستبشرون: (وقال تعاىل) يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل -خلفهم 
  ال بشرى: (وقال تعاىل) هلم البشرى يف احلياة الدنيا وىف اآلخرة: (والبشرى، قال تعاىل

) وما جعله اهللا اال بشرى لكم -يا بشرى هذا غالم  -اءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وملا ج -يومئذ للمجرمني 
وهو الذى يرسل  -فبشر عبادي  -فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا : (والبشري املبشر، قال تعاىل

  .أي تبشر باملطر) الرياح مبشرات
" إال املبشرات وهى الرؤيا الصاحلة الىت يراها املؤمن أو ترى له انقطع الوحى ومل يبق : " وقال صلى اهللا عليه وسلم

وبشر الذين كفروا بعذاب  -وبشر املنافقني بأن هلم  -فبشرهم بعذاب أليم : (وقال) فبشره مبغفرة: (وقال تعاىل
حتية بينهم * : فاستعارة ذلك تنبيه أن أسر ما يسمعونه اخلرب مبا يناهلم من العذاب، وذلك حنو قول الشاعر) أليم

وإذا بشر : (وقال عزوجل) قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار: (ويصح أن يكون على ذلك قوله تعاىل* ضرب وجيع 
و يقال أبشر أي وجد بشارة حنو أبقل وأحمل ) أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسودا وهو كظيم

  ع نبتها ومنه قولوأبشرت االرض حسن طلو) وأبشروا باجلنة الىت كنتم توعدون(
  .أي فليسر" من أحب القرآن فليبشر " ابن مسعود رضى اهللا عنه 

  :إذا ثقل فمن البشرى وإذا خفف، ممن السرور، يقال: قال الفراء

هو من بشرت االدمي إذا رققت وجهه، قال : بشرته فبشر حنو جربته فجرب، وقال سيبويه فأبشر، قال ابن قتيبة
: وعلى االول قول الشاعر" إن وراءنا عقبة ال يقطعها إال الضمر من الرجال " وى ومعناه فليضمر نفسه كما ر
وإذا هم نزلوا بضنك فانزل وتباشري الوجه وبشره ما يبدو من سروره، وتباشري * فأعنهم وابشر مبا بشروا به 

  .وبشارةالصبح ما يبدو من أوائله، وتباشري النخل ما يبدو من رطبه، ويسمى ما يعطى املبشر بشرى 
وللقوة الىت فيها ويقال ) وإذ زاغت االبصار -كلمح البصر : (البصر يقال للجارحة الناظرة حنو قوله تعاىل: بصر

ما زاغ البصر : (وقال) فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد: (لقوة القلب املدركة بصرية وبصر حنو قوله تعاىل
  فما أغىن: (ئر قال تعاىلومجع البصر أبصار، ومجع البصرية بصا) وما طغى

وال يكاد يقال للجارحة بصرية ويقال من االول أبصرت ومن الثاين أبصرته وبصرت به ) عنهم مسعهم وال أبصارهم
  .وقلما يقال بصرت يف احلاسة إذا مل تضامه رؤية القلب

وأبصر  -نوا ال يبصرون ولو كا -ربنا أبصرنا ومسعنا  -مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر : (وقال تعاىل يف االبصار
  .أي على معرفة وحتقق) أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعىن(ومنه ) بصرت مبا مل يبصروا به -فسوف يبصرون 

أي تبصره فتشهد له، وعليه من جوارحه بصرية تبصره فتشهد له، وعليه ) بل االنسان على نفسه بصرية: (وقوله
  ).ألسنتهم وأيديهمتشهد عليهم : (يوم القيامة كما قال

والضرير يقال له بصري على سبيل العكس واالوىل أن ذلك يقال ملا له من قوة بصرية القلب ال ملا قالوه وهلذا ال 



محله كثري من املسلمني على اجلارحة، ) ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار(يقال له مبصر وباصر وقوله عز وجل 
التوحيد أن ال تتومهه، وقال : وهام واالفهام كما قال أمري املؤمنني رضى اهللا عنهوقيل ذلك إشارة إىل ذلك وإىل اال

  .كل ما أدركته فهو غريه
  والباصرة عبارة عن اجلارحة الناظرة، يقال رأيته

أي مضيئة ) وجعلنا آية النهار مبصرة -فلما جاءهتم آياتنا مبصرة : (حملا باصرا أي ناظرا بتحديق، قال عزوجل
وقيل معناه صار أهله بصراء حنو قوهلم رجل خمبث ) وآتينا مثود الناقة مبصرة(كذلك قوله عزوجل لالبصار و

أي ) ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون االوىل بصائر للناس(ومضعف أي أهله خبثاء وضعفاء 
  .جعلناها عربة هلم

أي طالبني ) وكانوا مستبصرين: (وله عزوجلأي انتظر حىت ترى ويرون، وق) وأبصر فسوف يبصرون(وقوله 
  للبصرية ويصح أن يستعار االستبصار لالبصار حنو

أي تبصريا وتبيانا يقال بصرته ) وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج تبصرة: (استعارة االستجابة لالجابة وقوله عزوجل
وال يسأل محيم محيما : (تعاىل تبصريا وتبصرة كما يقال قدمته تقدميا وتقدمة وذكرته تذكريا وتذكرة، قال

أي جيعلون بصراء بآثارهم، ويقال بصر اجلرو تعرض لالبصار بفتحة العني، والبصرة حجارة رخوة تلمع ) يبصروهنم
  كأهنا تبصر أو مسيت بذلك الن هلا ضوأ

رية ما بني شقيت تبصر به من بعد ويقال له بصر والبصرية قطعة من الدم تلمع والترس الالمع والبصر الناحية، والبص
  .الثوب واملزادة وحنوها الىت يبصر منها مث يقال بصرت الثوب واالدمي إذا خطت ذلك املوضع منه

وتر : * وبيضة احلديد بصل تشبيها به لقول الشاعر) وعدسها وبصلها: (البصل معروف يف قوله عزوجل: بصل
هذه بضاعتنا : (ال أبضع بضاعة وابتضعها قال تعاىلالبضاعة قطعة وافرة من املال تقتىن للتجارة يق: بضع* كالبصل 
واالصل يف هذه الكلمة البضع وهو مجلة من اللحم تبضع أي تقطع يقال ) ببضاعة مزجاة: (وقال تعاىل) ردت إلينا

املقطع وكىن بالبضع : بضعته وبضعته فابتضع وتبضع كقولك قطعته وقطعته فانقطع وتقطع، واملبضع ما يبضع به حنو
رج فقيل ملكت بضعها أي تزوجتها، وباضعها بضاعا أي باشرها وفالن حسن البضع والبضيع والبضعة عن الف

  .والبضاعة عبارة عن السمن
  وقيل للجزيرة املنقطعة عن الرب بضيع وفالن بضعة مىن أي جار جمرى بعض جسدي لقربه مىن والباضعة الشجة الىت

ويقال ذلك ملا بني الثالث إىل العشرة وقيل بل هو فوق اخلمس تبضع اللحم والبضع بالكسر املنقطع من العشرة 
  ).بضع سنني: (ودون العشرة قال تعاىل

: البطر دهش يعترى االنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام حبقها وصرفها إىل غري وجهها قال عزوجل: بطر
ه الفعل ونصب، ويقارب البطر أصله بطرت معيشته فصرف عن) بطرت معيشتها: (وقال) بطرا ورئاء الناس(

  .الطرب وهو خفة أكثر ما يعترى من الفرح وقد يقال ذلك يف الترح، والبيطرة معاجلة الدابة
ولقد  -يوم نبطش البطشة الكربى  -وإذا بطشتم بطشتم جبارين : (البطش تناول الشئ بصولة، قال تعاىل: بطش

  .يقال يد باطشة) إن بطش ربك لشديد -أنذرهم بطشتنا 
ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من : (الباطل نقيض احلق وهو ماال ثبات له عند الفحص عنه قال تعاىل: بطل

  وقد يقال ذلك يف االعتبار إىل املقال والفعال يقال) دونه الباطل



) احلق بالباطل مل تلبسون: (وقال تعاىل) وبطل ما كانوا يعملون(بطل بطوال وبطال وبطالنا وأبطله غريه قال عزوجل 
ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوى أو أخروى بطال وهو ذو بطالة بالكسر وبطل دمه إذا قتل ومل حيصل له ثأر 

الول * فقلت هلا ال تنكحيه فإنه : وال دية وقيل للشجاع املتعرض للموت بطل تصورا لبطالن دمه كما قال الشاعر
  .عول أو النه ببطل دم املتعرض له بسوء واالول أقرببطل أن يالقى حممعا فيكون فعال مبعىن مف

وقد بطل الرجل بطولة صار بطال وبطاال نسب إىل البطالة ويقال ذهب دمه بطال أي هدرا واالبطال يقال يف إفساد 
  ).ليحق احلق ويبطل الباطل: (الشئ وإزالته حقا كان ذلك الشئ أو باطال قال اهللا تعاىل

وقوله ) ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون: (ال حقيقة له حنووقد يقال فيمن يقول شيئا 
  .أي الذين يبطلون احلق) وخسر هنالك املبطلون: (تعاىل
  أصل البطن اجلارحة ومجعه بطون: بطن

قال للجهة وقد بطنته أصبت بطنه والبطن خالف الظهر يف كل شئ، وي) وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم(قال تعاىل 
السفلى بطن وللجهة العليا ظهر وبه شبه بطن االمر وبطن البوادى والبطن من العرب اعتبارا بأهنم كشخص واحد 

رأس * الناس جسم وإمام اهلدى : وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وكاهل وعلى هذا االعتبار قال الشاعر
هر ومنه بطنان القدر وظهراهنا، ويقال ملا تدركه احلاسة وأنت العني يف الراس ويقال لكل غامض بطن ولكل ظاهر ظ

والبطني العظيم البطن، ) ما ظهر منها وما بطن -وذروا ظاهر االمث وباطنه : (ظاهر وملا خيفى عنها باطن قال عزوجل
الفطنة  والبطن الكثري االكل، واملبطان الذى يكثر االكل حىت يعظم بطنه، والبطنة كثرة االكل، وقيل البطنة تذهب

وقد بطن الرجل بطنا إذا أشر من الشبع ومن كثرة االكل، وقد بطن الرجل عظم بطنه ومبطن مخيص البطن وبطن 
  االنسان أصيب

  .بطنه ومنه رجل مبطون عليل البطن
والبطانة خالف الظهارة وبطنت ثويب بآخر جعلته حتته وقد بطن فالن بفالن بطونا وتستعار البطانة ملن ختتصه 

أي خمتصا بكم يستبطن أموركم وذلك ) ال تتخذوا بطانة من دونكم: (ع على باطن أمرك، قال عز وجلباالطال
  .استعارة من بطانة الثوب بداللة قوهلم لبست فالنا إذا اختصصته وفالن شعارى ودثارى

  وروى

ه بطانتان، بطانة تأمروه ما بعث اهللا من نىب وال استخلف من خليفة إال كانت ل: " عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .والبطان حزام يشد على البطن ومجعه أبطنة وبطن" باخلري وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وحتثه عليه 

  .واالبطنان عرقان ميران على البطن، والبطني جنم هو بطن احلمل، والتبطن دخول يف باطن االمر
دوجني كالول واآلخر، فالظاهر قيل إشارة إىل معرفتنا البديهية، والظاهر والباطن يف صفات اهللا تعاىل ال يقال إال مز

) وهو الذى يف السماء إله وىف االرض إله: (فإن الفطرة تقضى يف كل ما نظر إليه االنسان أنه تعاىل موجود كما قال
  :ولذلك قال بعض احلكماء

  .مثل طالب معرفته مثل من طوف يف اآلفاق يف طلب ما هو معه
يا من غاية معرفته القصور عن : ة إىل معرفته احلقيقية وهى الىت أشار إليها أبو بكر رضى اهللا عنه بقولهوالباطن إشار

معرفته، وقيل ظاهر بآياته باطن بذاته، وقيل ظاهر بأنه حميط باالشياء مدرك هلا باطن من أن حياط به كما قال 
ري املؤمنني رضى اهللا عنه ما دل على تفسري وقد روى عن أم) ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار: (عزوجل

  .جتلى لعباده من غري أن رأوه، وأراهم نفسه من غري أن جتلى هلم: اللفظتني حيث قال



قيل الظاهرة بالنبوة ) وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة: (ومعرفة ذلك حتتاج إىل فهم ثاقب وعقل وافر، وقوله تعاىل
حملسوسات والباطنة املعقوالت، وقيل الظاهرة النصرة على االعداء بالناس، والباطنة والباطنة بالعقل، وقيل الظاهرة ا

  .النصرة باملالئكة، وكل ذلك يدخل يف عموم اآلية
البطء تأخر االنبعاث يف السري يقال بطؤ تباطأ واستبطأ وأبطأ فبطؤ إذا ختصص بالبطء وتباطأ حترى وتكلف : بطؤ

  بطء ويقال بطأه وأبطأهذلك واستبطأ طلبه وأبطأ صار ذا 
أي يثبط غريه وقيل يكثر هو التثبط يف نفسه، واملقصد من ذلك أن منكم من ) وإن منكم ملن ليبطئن: (وقوله تعاىل

  .يتأخر ويؤخر غريه
وذلك مجع البظارة وهى اللحمة املتدلية من ) واهللا أخرجكم من بظور أمهاتكم: (قرئ يف بعض القراءات: بظر

  .الناتئة من الشفة العليا فعرب هبا عن اهلن كما عرب عنه بالبضع ضرع الشاة واهلنة
أصل البعث إثارة الشئ وتوجيهه يقال بعثته فانبعث، وخيتلف البعث حبسب اختالف ما علق به فبعثت البعري : بعث

زعم  - مجيعا يوم يبعثهم اهللا(أي خيرجهم ويسريهم إىل القيامة ) واملوتى يبعثهم اهللا: (أثرته وسريته، وقوله عزوجل
  بشرى: فالبعث ضربان) ما خلقكم والبعثكم إال كنفس واحدة -الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورىب لتبعثن 

أحدمها إجياد االعيان واالجناس واالنواع عن ليس : كبعث البعري وبعث االنسان يف حاجة، وإهلى وذلك ضربان
  .وذلك خيتص به الباري تعاىل ومل يقدر عليه أحدا

  والثاىن إحياء املوتى،
يعىن يوم ) فهذا يوم البعث: (وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى صلى اهللا عليه وسلم وأمثاله، ومنه قوله عزوجل

أرسلنا : (حنو) ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال(أي قيضه ) فبعث اهللا غرابا يبحث يف االرض: (احلشر، وقوله عزوجل
ويوم نبعث (وذلك إثارة بال توجيه إىل مكان ) هم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدامث بعثنا: (وقوله تعاىل) رسلنا

فأماته اهللا مائة عام مث : (وقال عزوجل) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم -من كل أمة شهيدا 
والنوم من جنس ) ار مث يبعثكم فيهوهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنه: (وعلى هذا قوله عزوجل) بعثه

  .أي توجههم ومضيهم) ولكن كره اهللا انبعاثهم: (املوت فجعل التوىف فيهما والبعث منهما سواء، وقوله عزوجل
أي قلب تراهبا وأثري ما فيها، ومن رأى تركيب الرباعي واخلماسي من ) وإذا القبور بعثرت: (قال اهللا تعاىل: بعثر

مل إذا قال ال إله إال اهللا وبسم اهللا يقول إن بعثر مركب من بعث وأثري وهذا ال يبعد يف هذا ثالثيني حنو هتلل وبس
  احلرف فإن البعثرة تتضمن معىن

  .بعث وأثري
البعد ضد القرب وليس هلما حد حمدود وإمنا ذلك حبسب اعتبار املكان بغريه يقال ذلك يف احملسوس وهو : بعد

يقال بعد ) أولئك ينادون من مكان بعيد: (وقوله عزوجل) ضلوا ضالال بعيدا: (اىلاالكثر وىف املعقول حنو قوله تع
وقد ) بعدت مثود: (وبعد مات والبعد أكثر ما يقال يف اهلالك حنو) وما هو من الظاملني ببعيد(إذا تباعد وهو بعيد 

 -فبعدا للقوم الظاملني : (تعاىل والبعد والبعد يقال فيه وىف ضد القرب قال* يف االدىن وىف البعد : * قال النابغة
أي الضالل الذى ) بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد: (وقوله تعاىل) فبعدا لقوم ال يؤمنون

يصعب الرجوع منه إىل اهلدى تشبيها مبن ضل عن حمجة الطريق بعدا متناهيا فال يكاد يرجى له العود إليها وقوله 
  .أي تقاربوهنم يف الضالل فال يبعد أن يأتيكم ما أتاهم من العذاب) وط منكم ببعيدوما قوم ل: (عزوجل

  يقال يف مقابلة قبل ونستويف أنواعه: بعد



  .يف باب قبل إن شاء اهللا تعاىل
  البعري معروف ويقع على الذكر واالنثى) وملن جاء به محل بعري: (قال تعاىل: بعر

ة وأباعر وبعران والبعر ملا يسقط منه والبعر موضع البعر واملبعار من البعري كاالنسان يف وقوعه عليهما ومجعه أبعر
  .الكثري البعر

  .بعض الشئ جزء منه ويقال ذلك مبراعاة كل ولذلك يقابل به كل فيقال بعضه وكله ومجعه أبعاض: بعض
د بعضت كذا وق) ويلعن بعضكم بعضا -وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا  -بعضكم لبعض عدو (قال عزوجل 

أو : * أي كل الذى كقول الشاعر) وألبني لكم بعض الذى ختتلفون فيه: (جعلته أبعاضا حنو جزأته قال أبو عبيدة
ضرب يف بيانه : وىف قوله هذا قصور نظر منه وذلك أن االشياء على أربعة أضرب* يرتبط بعض النفوس محامها 

امة ووقت املوت، وضرب معقول ميكن للناس إدراكه من مفسدة فال جيوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القي
  غري نىب كمعرفة اهللا ومعرفته يف خلق السموات واالرض فال يلزم صاحب
) قل انظروا ماذا يف السموات واالرض: (الشرع أن يبينه، أال ترى أنه كيف أحال معرفته على العقول يف حنو قوله

  .توغري ذلك من اآليا) أو مل يتفكروا: (وبقوله
  .وضرب جيب عليه بيانه كأصول الشرعيات املختصة بشرعه

وضرب ميكن الوقوف عليه مبا بينه صاحب الشرع كفروع االحكام، وإذا اختلف الناس يف أمر غري الذى خيتص 
البني لكم : (بالنيب بيانه فهو خمري بني أن يبني وبني أن ال يبني حسب ما يقتضى اجتهاده وحكمته فإذا قوله تعاىل

أو يرتبط : * مل يرد به كل ذلك وهذا ظاهر ملن ألقى العصبية عن نفسه وأما قول الشاعر) ض الذى ختتلفون فيهبع
فإنه يعىن به نفسه واملعىن إال أن يتداركين املوت لكن عرض ومل يصرح حسب ما بنيت عليه * بعض النفوس محامها 

أيت غربانا تبتعض أي يتناول بعضها بعضا، والبعوض بىن مجلة االنسان يف االبتعاد من ذكر موته قال اخلليل يقال ر
  .لفظه من بعض وذلك لصغر جسمها باالضافة إىل سائر احليوانات

  البعل هو الذكر من الزوجني،: بعل
وملا تصور ) وبعولتهن أحق بردهن(ومجعه بعولة حنو فحل وفحولة قال تعاىل ) وهذا بعلى شيخا: (قال اهللا عزوجل
مسى ) الرجال قوامون على النساء: (الء على املرأة فجعل سائسها والقائم عليها كما قال تعاىلمن الرجل االستع

بامسه كل مستعل على غريه فسمى العرب معبودهم الذى يتقربون به إىل اهللا بعال العتقادهم ذلك فيه يف حنو قوله 
بة أي املستعلى عليها، وقيل لالرض املستعلية ويقال أتانا بعل هذه الدا) أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني: (تعاىل

  .على غريها بعل ولفحل النحل بعل تشبيها بالبعل من الرجال
  وملا

  .عظم حىت يشرب بعروقه بعل الستعالئه، قال صلى اهللا عليه وسلم فيما سقى بعال العشر
 على أهله أي ثقيال لعلوه عليهم، وملا كانت وطأة العايل على املستويل عليه مستثقلة يف النفس قيل أصبح فالن بعال

وبىن من لفظ البعل املباعلة والبعال كناية عن اجلماع وبعل الرجل يبعل بعولة واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار 
  بعال، واستبعل النخل عظم وتصور من البعل الذى هو النخل قيامه يف مكانه فقيل

  .يف مقره وذلك كقوهلم ما هو إال شجر، فيمن ال يربح بعل فالن بأمره إذا أدهش وثبت مكانه ثبوت النخل
  .البغت مفاجأة الشئ من حيث ال حيتسب: بغت



  .ويقال بغت كذا فهو باغت) أتتهم الساعة بغتة: (وقال) بل تأتيهم بغتة: (وقال) ال تأتيكم إال بغتة: (قال تعاىل
البغض نفار النفس عن الشئ الذى : تات بغضقدميا فال تعتدها بغ* إذا بعثت أشياء قد كان مثلها : قال الشاعر

  .ترغب عنه وهو ضد احلب فإن احلب اجنذاب النفس إىل الشئ الذى ترغب فيه
  .يقال بغض الشئ بغضا وبغضته بغضاء

  ).إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء: (وقال) وألقينا بينهم العداوة والبغضاء: (قال اهللا عزوجل
  .فذكر بغضه له تنبيه على فيضه وتوفيق إحسانه منه" إن اهللا تعاىل يبغض الفاحش املتفحش : " السالم وقوله عليه

  البغل املتولد من بني احلمار والفرس) واخليل والبغال واحلمري: (قال اهللا تعاىل: بغل
  .وتبغل البعري تشبه به يف سعة مشيه وتصور منه عرامته وخبثه فقيل يف صفة النذل هو بغل

البغى طلب جتاوز االقتصاد فيما يتحرى، جتاوزه أو مل يتجاوزه، فتارة يعترب يف القدر الذى هو الكمية، وتارة : بغى
لقد (يعترب يف الوصف الذى هو الكيفية يقال بغيت الشئ إذا طلبت أكثر ما جيب وابتغيت كذلك، قال عزوجل 

أحدمها حممود وهو جتاوز العدل إىل : والبغى على حزبني) يبغونكم الفتنة: (، وقال تعاىل)ابتغوا الفتنة من قبل
  .االحسان والفرض إىل التطوع

احلق بني والباطل : " والثاىن مذموم وهو جتاوز احلق إىل الباطل أو جتاوزه إىل الشبه كما قال عليه الصالة والسالم
  ".بني وبني ذلك أمور مشتبهات، ومن رتع حول احلمى أو شك أن يقع فيه 

إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف االرض بغري : (البغى قد يكون حممودا ومذموما قال تعاىلوالن 
  .فخص العقوبة ببغيه بغري احلق) احلق

  وأبغيتك أعنتك على طلبه، وبغى اجلرح جتاوز احلد يف فساده، وبغت املرأة

  .بغاء إذا فجرت وذلك لتجاوزها إىل ما ليس هلا
  .وبغت السماء جتاوزت يف املطر حد احملتاج إليه) وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا: (قال عزوجل

  .وبغى تكرب وذلك لتجاوزه منزلته إىل ما ليس له ويستعمل ذلك يف أي أمر كان
إن  - وبغى عليه لينصرنه اهللا -إمنا بغيكم على أنفسكم : (وقال تعاىل) يبغون يف االرض بغري احلق: (قال تعاىل

فالبغي يف أكثر ) فإن بغت إحدامها على االخرى فقاتلوا الىت تبغى(وقال ) قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
  .أي غري طالب ما ليس له طلبه وال متجاوز ملا رسم له) غري باغ وال عاد(املواضع مذموم وقوله 

  .قال احلسن غري متناول للذة وال متجاوز سد اجلوعة
  .غري باغ على إمام وال عاد يف املعصية طريق احلق: رمحه اهللاوقال جماهد 

ابتغاء رمحة من (وأما االبتغاء فقد خص باالجتهاد يف الطلب فمىت كان الطلب لشئ حممود فاالبتغاء فيه حممود حنو 
: جهني، وقوهلم ينبغى مطاوع بغى، فإذا قيل ينبغى أن يكون كذا فيقال على و)وابتغاء وجه ربه االعلى -ربك 

  النار ينبغى أن حترق: أحدمها ما يكون مسخرا للفعل حنو
  .الثوب

  .والثاىن على معىن االستئهال حنو فالن ينبغى أن يعطى لكرمه
على االول فإن معناه ال يتسخر وال يتسهل له، أال ترى أن لسانه مل ) وما علمناه الشعر وما ينبغى له: (وقوله تعاىل

  ).وهب ىل ملكا ال ينبغى الحد من بعدى: (يكن جيرى به وقوله تعاىل
بقرة صفراء فاقع  -بقرة ال فارض وال بكر (وقال ) إن البقر تشابه علينا: (البقر واحدته بقرة قال اهللا تعاىل: بقر



ويقال يف مجعه باقر كحامل وبقري كحكيم، وقيل بيقور، وقيل للذكر ثور وذلك حنو مجل وناقة ورجل وامرأة ) لوهنا
  .فظه لفظ لفعله فقيل بقر االرض أي شقواشتق من ل

وملا كان شقه واسعا استعمل يف كل شق واسع يقال بقرت بطنه إذا شققته شقا واسعا، ومسى حممد بن على رضى 
  .اهللا عنه باقرا لتوسعه يف دقائق العلوم وبقره بواطنها

أال : أرض متوسعا يف سريه قال الشاعروبيقر الرجل يف املال وىف غريه اتسع فيه، وبيقر يف سفره إذا شق أرضا إىل 
  بأن امرأ القيس يهلك بيقرا وبقر الصبيان إذا لعبوا البقريى وذلك إذا* هل أتاها واحلوادث مجة 

  .بقروا حوهلم حفائر والبيقران نبت قيل إنه يشق االرض خلروجه ويشقه بعروقه
يف الشتاء وقد اشتق من لفظه لفظ الفعل فقيل بقل  البقل ما ال ينبت أصله وفرعه) بقلها وقثائها: (قوله تعاىل: بقل

  أي نبت وبقل وجه الصىب تشبيها به وكذا بقل ناب البعري، قاله ابن السكيت، وأبقل املكان صار ذا بقل

  .فهو مبقل وبقلت البقل جززته، واملبقلة موضعه
وقيل بقى يف املاضي موضع بقى وىف  البقاء ثبات الشئ على حاله االوىل وهو يضاد الفناء وقد بقى يبقى بقاء: بقى

  .بقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي انتظرناه وترصدنا له مدة كثرية: احلديث
  .باق بنفسه ال إىل مدة وهو الباري تعاىل وال يصح عليه الفناء: نوالباقى ضربا

  .وباق بغريه وهو ما عداه ويصح عليه الفناء
  .باق بشخصه إىل أن شاء اهللا أن يفنيه كبقاء االجرام السماوية: والباقى باهللا ضربان

  .وباق بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه كاالنسان واحليوان
  صه كأهل اجلنة فإهنم يبقون على التأبيدوكذا يف اآلخرة باق بشخ

أن : " واآلخر بنوعه وجنسه كما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) خالدين فيها(ال إىل مدة كما قال عزوجل 
وما عند (، ولكون ما يف اآلخرة دائما قال عزوجل "أمثار أهل اجلنة يقطفها أهلها ويأكلوهنا مث ختلف مكاهنا مثلها 

أي ما يبقى ثوابه لالنسان من االعمال وقد فسر بأهنا الصلوات ) والباقيات الصاحلات(وقوله تعاىل ) بقىاهللا خري وأ
بقية اهللا (اخلمس وقيل هي سبحان اهللا واحلمد هللا والصحيح أهنا كل عبادة يقصد هبا وجه اهللا تعاىل وعلى هذا قوله 

أي مجاعة باقية أو فعلة هلم باقية، وقيل معناه ) ى هلم من باقيةفهل تر: (وأضافها إىل اهللا تعاىل، وقوله تعاىل) خري لكم
  .بقية قال وقد جاء من املصادر ما هو على فاعل وما هو على بناء مفعول واالول أصح

بكة هي مكة عن جماهد وجعله حنو سبد رأسه ومسده، وضربه الزب والزم يف كون الباء بدال من امليم، قال : بكت
وقيل بطن مكة وقيل هي اسم املسجد وقيل هي البيت ) وضع للناس للذى ببكة مباركا إن أول بيت: (عزوجل

  وقيل هي حيث الطواف ومسى بذلك من التباك أي االزدحام الن الناس
  .يزدمحون فيه للطواف، وقيل مسيت مكة بكة الهنا تبك أعناق اجلبابرة إذا أحلدوا فيها بظلم

ول النهار فاشتق من لفظه لفظ الفعل فقيل بكر فالن بكورا إذا خرج بكرة أصل الكلمة هي البكرة الىت هي أ: بكر
والبكور املبالغ يف البكور وبكر يف حاجة وابتكر وباكر مباكرة، وتصور منها معىن التعجيل لتقدمها على سائر 

يك مالميت بسل عل* بكرت تلومك بعد وهن يف الندى : أوقات النهار فقيل لكل متعجل يف أمر بكر، قال الشاعر
وعتايب ومسى أول الولد بكرا وكذلك أبواه يف والدته إياه تعظيما له حنو بيت اهللا وقيل أشار إىل ثوابه وما أعد 

  وإن الدار اآلخرة: (لصاحلي عباده مما اليلحقه الفناء وهو املشار إليه بقوله تعاىل



هي الىت مل ) ال فارض وال بكر: ( قوله تعاىلفبكر يف* يا بكر بكرين ويا خلب الكبد : * قال الشاعر) هلى احليوان
  تلد، ومسيت الىت مل تفتض بكرا اعتبارا بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء

  .والبكرة احملالة الصغرية لتصور السرعة فيها) إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا: (ومجع البكر أبكار قال تعاىل
ع أبكم وهو الذى يولد أخرس فكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم، قال مج) صم بكم: (قال عزوجل: بكم
ويقال بكم عن الكالم إذا ضعف عنه لضعف عقله، ) وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شئ: (تعاىل

  .فصار كاالبكم
صوت أغلب كالرغاء بكى يبكي بكا وبكاء فالبكاء باملد سيالن الدمع عن حزن وعويل، يقال إذا كان ال: بكى

والثغاء وسائر هذه االبنية املوضوعة للصوت، وبالقصر يقال إذا كان احلزن أغلب ومجع الباكى باكون وبكى، قال 
وأصل بكى فعول كقوهلم ساجد وسجود وراكع وركوع وقاعد وقعود لكن قلب ) خروا سجدا وبكيا: (اهللا تعاىل

  .الواو ياء فأدغم حنو جاث وجثى وعات وعيت
فليضحكوا (ى يقال يف احلزن وإسالة الدمع معا ويقال يف كل واحد منهما منفردا عن اآلخر وقوله عزوجل وبك

  قليال وليبكوا
  .إشارة إىل الفرح والترح وإن مل تكن مع الضحك قهقهة وال مع البكاء إسالة دمع) كثريا

على احلقيقة وذلك قول من جيعل وقد قيل قيل إن ذلك ) فما بكت عليهم السماء واالرض: (وكذلك قوله تعاىل
  .هلما حياة وعلما وقيل ذلك على اجملاز، وتقديره فما بكت عليهم أهل السماء

ضرب يناقض ما بعده ما قبله لكن رمبا يقصد به لتصحيح احلكم الذى بعده إبطال ما : للتدارك وهو ضربان: بل
  .قبله ورمبا قصد لتصحيح الذى قبله وإبطال الثاين

كال بل ران على  -إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري االولني : (تصحيح الثاين وإبطال االول قوله تعاىل فمما قصد به
أي ليس االمر كما قالوا بل جهلوا فنبه بقوله ران على قلوهبم على جهلهم وعلى هذا ) قلوهبم ما كانوا يكسبون

) م قال بل فعله كبريهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقونقالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهي(قوله يف قصة إبراهيم 
فأما االنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول رىب : (ومما قصد به تصحيح االول وإبطال الثاين قوله تعاىل

  .أكرمن
  وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول رىب

  .أهانن
ال من االكرام وال منعهم من االهانة لكن جهلوا ذلك لوضعهم أي ليس إعطاؤهم امل) كال بل ال تكرمون اليتيم

  املال يف غري

: فإنه دل بقوله) ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا يف عزة وشقاق: (موضعه، وعلى ذلك قوله تعاىل
كر بل أن القرآن مقر للتذكر وأن ليس امتناع الكفار من االصغاء إليه أن ليس موضعا للذ) والقرآن ذى الذكر(

  .لتعززهم ومشاقتهم
أي ليس امتناعهم من االميان بالقرآن أن ال جمد للقرآن ولكن جلهلهم ونبه ) ق والقرآن اجمليد بل عجبوا(وعلى هذا 

ما غرك : (على جهلهم الن التعجب من الشئ يقتضى اجلهل بسببه وعلى هذا قوله عزوجل) بل عجبوا(بقوله 
كأنه قيل ليس ههنا ) يف أي صورة ما شاء ركبك كال بل تكذبون بالدين بربك الكرمي الذى خلقك فسواك فعدلك

  .ما يقتضى أن يغرهم به تعاىل ولكن تكذيبهم هو الذى محلهم على ما ارتكبوه



  بل قالوا: (والضرب الثاين من بل هو أن يكون مبينا للحكم االول وزائدا عليه مبا بعد بل حنو قوله تعاىل
فإنه نبه أهنم يقولون أضغاث أحالم بل افتراه يزيدون على ذلك بأن الذى ) هو شاعر أضغاث أحالم بل افتراه بل

أتى به مفترى افتراه بل يزيدون فيدعون أنه كذاب فإن الشاعر يف القرآن عبارة عن الكاذب بالطبع وعلى هذا 
  .هم ينصرونلو يعلم الذين كفروا حني ال يكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم وال : (قوله تعاىل

أي لو يعلمون ما هو زائد عن االول وأعظم منه وهو أن تأتيهم بغتة، ومجيع ما يف القرآن ) بل تأتيهم بغتة فتبهتهم
  .من لفظ بل ال خيرج من أحد هذين الوجهني وإن دق الكالم يف بعضه

ال أقسم هبذا : (وبلدان قال عزوجل البلد املكان املختط احملدود املتأنس باجتماع قطانه وإقامتهم فيه ومجعه بالد: بلد
  .قيل يعىن به مكة) البلد

وقال عز ) سقناه إىل بلد ميت -فأنشرنا به بلدة ميتا  -بلدة طيبة : (وقال) رب اجعل هذا البلد آمنا: (وقال تعاىل
وضع يعىن مكة وختصيص ذلك يف أحد املوضعني وتنكريه يف املوضع اآلخر له م) رب اجعل هذا بلدا آمنا: (وجل

  .غري هذا الكتاب
  ومسيت املفازة بلدا لكوهنا موطن الوحشيات

  .واملقربة بلدا لكوهنا موطنا لالموات والبلدة منزل من منازل القمر
  .والبلدة البلجة ما بني احلاجبني تشبيها بالبلد لتحدده ومسيت الكركرة بلدة لذلك ورمبا استعري ذلك لصدر االنسان

وأبلد الرجل صار * وىف النجوم كلوم ذات أبالد : * بلد أي أثر ومجعه أبالد، قال الشاعروالعتبار االثر قيل جبلده 
ذا بلد حنو أجند وأهتم، وبلد لزم البلد وملا كان الالزم ملوطنه كثريا ما يتحري إذا حصل يف غري موطنه قيل للمتحري 

  *البد للمحزون أن يتبلدا : * بلد يف أمره وأبلد وتبلد، قال الشاعر

والبلد الطيب : (لكثرة وجود البالدة فيمن كان جلف البدن قيل رجل أبلد عبارة عن العظيم اخللق وقوله تعاىلو
  .كنايتان عن النفوس الطاهرة والنجسة فيما قيل) خيرج نباته بإذن ربه والذى خبث ال خيرج إال نكدا

  .االبالس احلزن املعترض من شدة البأس، يقال أبلس: بلس
  فأخذناهم: (وقال تعاىل) ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون: (ليس فيما قيل قال عزوجلومنه اشتق إب

وملا كان املبلس كثريا ما ) وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ملبلسني: (وقال تعاىل) بغتة فإذا هم مبلسون
لست الناقة فهى مبالس إذا مل يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فالن إذا سكت وإذا انقطعت حجته، وأب

  .ترع من شدة الضبعة، وأما البالس للمسح ففارسي معرب
من قوهلم بلعت الشئ وابتلعته، ومنه البلوعة وسعد بلع جنم، وبلع الشيب ) يا أرض ابلعى ماءك: (قال عزوجل: بلع

  .يف رأسه أول ما يظهر
مكانا كان أو زمانا أو أمرا من االمور املقدرة، ورمبا يعرب به البلوغ والبالغ االنتهاء إىل أقصى املقصد واملنتهى : بلغ

فإذا بلغن أجلهن فال : (عن املشارفة عليه وإن مل ينته إليه فمن االنتهاء بلغ أشده وبلغ أربعني سنة، وقوله عزوجل
منتهية يف أي ) أميان علينا بالغة -لعلى أبلغ االسباب  -فلما بلغ معه السعي  -وماهم ببالغيه  -تعضلوهن 
  .التوكيد

وما  -بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون : (وقوله عزوجل) هذا بالغ للناس: (والبالغ التبليغ حنو قوله عزوجل
  والبالغ الكفاية) فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب -علينا إال البالغ املبني 

أي إن مل تبلغ ) فإن مل تفعل فما بلغت رسالته(: وقوله عزوجل) إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين: (حنو قوله عزوجل



هذا أو شيئا مما محلت تكن يف حكم من مل يبلغ شيئا من رسالته وذلك أن حكم االنبياء وتكليفاهتم أشد وليس 
فإذا بلغن : (حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجاىف عنهم إذا خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا وأما قوله عزوجل

  .فللمشارفة فإهنا إذا انتهت إىل أقصى االجل ال يصح للزوج مراجعتها وإمساكها) مبعروف أجلهن فأمسكوهن
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل : (وقال) أبلغكم رساالت رىب: (ويقال بلغته اخلرب وأبلغته مثله وبلغته أكثر، قال تعاىل

بلغين الكرب وامرأتى : (وقال تعاىل) مفإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليك: (وقال عز وجل) إليك من ربك
أدركين اجلهد وأدركت اجلهد وال يصح بلغين املكان : وذلك حنو) وقد بلغت من الكرب عتيا: (وىف موضع) عاقر

  أحدمها أن يكون بذاته: وأدركين، والبالغة تقال على وجهني

  بليغا وذلك بأن جيمع ثالثة أوصاف صوابا
  .قصود به وصدقا يف نفسه ومىت اخترم وصف من ذلك كان ناقصا يف البالغةيف موضوع لغته وطبقا للمعىن امل

أن يكون بليغا باعتبار القائل واملقول له وهو أن يقصد القائل أمرا فريده على وجه حقيق أن يقبله املقول : والثاىن
معناه قل هلم إن أظهرمت ما  يصح محله على املعنيني وقول من قال) وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا: (له، وقوله تعاىل

يف أنفسكم قتلتم، وقول من قال خوفهم مبكاره تنزل هبم، فإشارة إىل بعض ما يقتضيه عموم اللفظ والبلغة ما يتبلغ 
  .به من العيش

يقال بلى الثوب بلى وبالء أي خلق ومنه ملن قيل سافر باله سفر أي أباله السفر وبلوته اختربته كأىن أخلقته : بلى
أي نعرف حقيقة ما عملت، ولذلك قيل أبليت ) هنا لك نبلو كل نفس ما أسلفت: (رة اختباري له، وقرئمن كث

 -وىف ذلكم بالء من ربكم عظيم : (فالنا إذا اختربته، ومسى الغم بالء من حيث إنه يبلى اجلسم، قال تعاىل
  ومسى التكليف بالء من) إن هذا هلو البالء املبني: (اآلية، وقال عزوجل) ولنبلونكم بشئ من اخلوف

أحدها أن التكاليف كلها مشاق على االبدان فصارت من هذا الوجه بالء والثاىن أهنا اختبارات وهلذا قال : أوجه
والثالث أن اختبار اهللا تعاىل للعباد تارة باملسار ) ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين: (اهللا عزوجل

صربوا فصارت احملنة واملنحة مجيعا بالء، فاحملنة مقتضية للصرب واملنحة مقتضية للشكر، ليشكروا وتارة باملضار لي
بلينا : والقيام حبقوق الصرب أيسر من القيام حبقوق الشكر، فصارت املنحة أعظم البالءين وهبذا النظر قال عمر

عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو من وسع : بالضراء فصربنا وبلينا بالسراء فلم نصرب، وهلذا قال أمري املؤمنني
وىف (وقوله عزوجل ) وليبلى املؤمنني منه بالء حسنا -ونبلوكم بالشر واخلري فتنة : (خمدوع عن عقله، وقال تعاىل
يذحبون أبناء كم ويستحيون (راجع إىل االمرين، إىل احملنة الىت يف قوله عزوجل ) ذلكم بالء من ربكم عظيم

راجع إىل االمرين كما ) وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني: (نحة الىت أجناهم وكذلك قوله تعاىلوإىل امل) نساءكم
  قل هو للذين آمنوا: (وصف كتابه بقوله

أحدمها تعرف حاله والوقوف على ما جيهل من : وإذا قيل ابتلى فالن كذا وأباله فذلك يتضمن أمرين) هدى وشفاء
  .أمره

  .داءتهوالثاىن ظهور جودته ور
ورمبا قصد به االمران ورمبا يقصد به أحدمها، فإذا قيل يف اهللا تعاىل بال كذا أو أباله فليس املراد منه إال ظهور 

  جودته ورداءته دون التعرف حلاله والوقوف على ما جيهل من



ويقال أبليت فالنا ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن(أمره إذ كان اهللا عالم الغيوب وعلى هذا قوله عزوجل 
  .ميينا إذا عرضت عليه اليمني لتبلوه هبا

أو جواب الستفهام مقترن ) بلى من كسب سيئة(اآلية ) وقالوا لن متسنا النار: (بلى رد للنفي حنو قوله تعاىل: بلى
وال ) لوا نعمهل وجدمت ما وعد ربكم حقا قا(ونعم يقال يف االستفهام اجملرد حنو ) ألست بربكم قالوا بلى(بنفى حنو 

  .يقال ههنا بلى
فألقوا السلم ما كنا نعمل : (فإذا قيل ما عندي شئ فقلت بلى فهو رد لكالمه وإذا قلت نعم فإقرار منك، قال تعاىل

  وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة -من سوء بلى إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون 
كم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم و قال هلم خزنتها أمل يأت -قل بلى ورىب لتأتينكم 

  ).قالوا أومل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى -هذا قالوا بلى 
البنان االصابع، قيل مسيت بذلك الن هبا صالح االحوال الىت ميكن لالنسان أن ينب هبا يريد أن يقيم به ويقال : بن

واضربوا منهم كل : (، وقوله تعاىل)بلى قادرين على أن نسوي بنانه(ه تعاىل أبن باملكان ينب ولذلك خص يف قول
  .، خصه الجل أهنم هبا تقاتل وتدافع، والبنة الرائحة الىت تنب مبا تعلق به)بنان
: والبناء اسم ملا يبىن بناء، قال تعاىل) وبنينا فوقكم سبعا شدادا: (يقال بنيت أبىن بناء وبنية وبنيا، قال عزوجل: بىن

والسماء وما  -والسماء بنيناها بأيد : (والبنية يعرب هبا عن بيت اهللا قال تعاىل) هلم غرف من فوقها غرف مبنية(
قالوا  -كأهنم بنيان مرصوص : (وقال) ال يزال بنياهنم الذى بنو ريبة يف قلوهبم: (والبنيان واحد ال مجع لقوله) بناها

  بنيان: وقال بعضهم) ابنوا له بنيانا
  .بنيانة فهو مثل شعري وشعرية ومتر ومترة وخنل وخنلة، وهذا النحو من اجلمع يصح تذكريه وتأنيثه مجع

يا بىن إىن  -يا بىن ال تقصص رؤياك على إخوتك : (وابن أصله بنو لقوهلم اجلمع أبناء وىف التصغري بىن، قال تعاىل
ومسى بذلك لكونه بناء لالب فإن االب ) تعبد الشيطانيا بىن ال  -يا بين ال تشرك باهللا  -أرى يف املنام أىن أذحبك 

هو الذى بناه وجعله اهللا بناء يف إجياده ويقال لكل ما حيصل من جهة شئ أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له 
  .أو قيامه بأمره هو ابنه حنو فالن ابن حرب وابن السبيل للمسافر وابن الليل وابن العلم

  وفالن ابن بطنه وابن فرجه إذا كان* ك بنو خري وشر كليهما أوال: * قال الشاعر

وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح : (مهه مصروفا إليهما وابن يومه إذا مل يتفكر يف غده، قال تعاىل
ل لكم من وجع: (ومجع ابن أبناء وبنون قال عزوجل) إن ابنك سرق -إن ابين من أهلى : (وقال تعاىل) ابن اهللا

  ، وقال عز)أزواجكم بنني وحفدة
يا بىن آدم ال يفتننكم  -يا بىن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  -يا بىن ال تدخلوا من باب واحد (وجل 

لقد : (وقوله) هؤالء بناتى هن أطهر لكم: (ويقال يف مونث ابن ابنة وبنت واجلمع بنات، وقوله تعاىل) الشيطان
فقد قيل خاطب بذلك أكابر القوم وعرض عليهم بناته ال أهل قريته كلهم فإنه حمال ) حق علمت مالنا يف بناتك من

أن يعرض بنات له قليلة على اجلم الغفري، وقيل بل أشار بالبنات إىل نساء أمته ومساهن بنات له لكون كل نىب مبنزلة 
هو قوهلم ) وجيعلون هللا البنات: (ه تعاىلاالب المته بل لكونه أكرب وأجل االبوين هلم كما تقدم يف ذكر االب، وقول

  .عن اهللا إن املالئكة بنات اهللا تعاىل
  .أي دهش وحتري، وقد هبته) فبهت الذى كفر: (قال اهللا عزوجل: هبت

  .أي كذب يبهت سامعه لفظاعته) هذا هبتان عظيم: (قال عزوجل



ن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد كناية ع) يأتني هبتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن: (قال اهللا تعاىل
  والرجل من تناول ما ال جيوز

  .واملشى إىل ما يقبح ويقال جاء بالبهيتة أي الكذب
وأنبتنا : (وقد هبج فهو هبيج، قال) حدائق ذات هبجة: (البهجة حسن اللون وظهور السرور وفيه قال عزوجل: هبج

  ).فيها من كل زوج هبيج
وال جيئ منه هبوج وقد ابتهج بكذا أي سر به سرورا بان أثره على * ذات خلق هبج : * قول الشاعرويقال هبج ك

  .وجهه وأهبجه كذا
  .أصل البهل كون الشئ غري مراعى والباهل البعري املخلى عن قيده أو عن مسة أو املخلى ضرعها عن صرار: هبل

ما كنت أملكه مل استأثر بشئ دونه وأهبلت فالنا خليته قالت امرأة أتيتك باهال غري ذات صرار أي أحبت لك مجيع 
  .وإرادته تشبيها بالبعري الباهل

) مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني: (والبهل واالبتهال يف الدعاء االسترسال فيه والتضرع حنو قوله عزوجل
نظر الدهر إليهم فابتهل : * ال الشاعرومن فسر االبتهال باللعن فالجل أن االسترسال يف هذا املكان الجل اللعن ق

*  
  .أي استرسل فيهم فأفناهم

  البهمة احلجر الصلب وقيل للشجاع: هبم

هبمة تشبيها به وقيل لكل ما يصعب على احلاسة إدراكه إن كان حمسوسا وعلى الفهم إن كان معقوال مبهم، ويقال 
حه والبهيمة ما ال نطق له وذلك ملا يف صوته من أهبمت كذا فاستبهم وأهبمت الباب أغلقته إغالقا ال يهتدى لفت
وليل هبيم فعيل مبعىن ) أحلت لكم هبيمة االنعام: (االهبام لكن خص يف التعارف مبا عدا السباع والطري فقال تعاىل

 مفعل قد أهبم أمره للظلمة أو يف معىن مفعل النه يبهم ما يعن فيه فال يدرك، وفرس هبيم إذا كان على لون واحد ال
أي عراة وقيل معرون مما يتومسون به " أنه حيشر الناس يوم القيامة هبما " يكاد متيزه العني غاية التمييز ومنه ماروى 

يف الدنيا ويتزينون به واهللا أعلم، والبهم صغار الغنم والبهمى نبات يستبهم منبته لشركه وقد أهبمت االرض كثر 
  .هاهبمها حنو أعشبت وأبقلت أي كثر عشبها وبقل

  الباب يقال ملدخل الشئ وأصل ذلك مداخل االمكنة كباب املدينة والدار: باب
ال : (وقال تعاىل) واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب: (والبيت ومجعه أبواب قال تعاىل

لم باب إىل علم كذا أي ومنه يقال يف العلم باب كذا وهذا الع) تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة
أتيت املروءة : * أي به يتوصل قال الشاعر" أنا مدينة العلم وعلى باهبا : " به يتوصل إليه وقال صلى اهللا عليه وسلم

وقد يقال أبواب اجلنة ) باب باطنه فيه الرمحة(وقال عزوجل ) ففتحنا عليهم أبواب كل شئ: (قال تعاىل* من باهبا 
حىت إذا جاءوها : (وقال تعاىل) ادخلوا أبواب جهنم: (لىت هبا يتوصل إليهما، قال تعاىلوأبواب جهنم لالشياء ا

ورمبا قيل هذا من باب كذا أي مما يصلح له ومجعه بابات وقال ) وفتحت أبواهبا وقال هلم خزنتها سالم عليكم
تبوبت بابا اختذته، وأصل باب اخلليل بابة يف احلدود وبوبت بابا، أي عملت وأبواب مبوبة، والبواب حافظ البيت و

  .بوب
أصل البيت مأوى االنسان بالليل النه يقال بات أقام بالليل كما يقال ظل بالنهار مث قد يقال للمسكن بيت : بيت

  من غري اعتبار الليل



 )فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا(فيه ومجعه أبيات وبيوت لكن البيوت باملسكن أخص واالبيات بالشعر قال عزوجل 
ويقع ذلك على املتخذ من حجر ومدر وصوف ) ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم -واجعلوا بيوتكم قبلة : (وقال تعاىل

ووبر وبه شبه بيت الشعر، وعرب عن مكان الشئ بأنه بيته وصار أهل البيت متعارفا يف آل النيب عليه الصالة السالم 
  موىل القوم منهم وابنه" القوم يصح نسبته إليهم، كما قال أن موىل " سلمان منا أهل البيت " ونبه النيب بقوله 

  .من أنفسهم
 -إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة  -وليطوفوا بالبيت العتيق : (وبيت اهللا والبيت العتيق مكة قال اهللا عزوجل

ت من ظهورها ولكن وليس الرببأن تأتوا البيو: (يعىن بيت اهللا وقوله عزوجل) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
  .إمنا نزل يف قوم كانوا يتحاشون أن يستقبلوا بيوهتم بعد إحرامهم فنبه تعاىل أن ذلك مناف للرب) الرب من اتقى
يف بيوت : (معناه بكل نوع من املسار، وقوله تعاىل) واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم: (وقوله عزوجل
  أذن اهللا أن

وقيل أشري بقوله يف بيوت إىل أهل بيته ) ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم: (وقيل بيوت النيب حن) ترفع
  .وقومه، وقيل أشري به إىل القلب

إنه أريد به ) ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة: " وقال بعض احلكماء يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ب فالن إذا أفرط يف احلرص وقوهلم هو أحرص من كلبالقلب وعىن بالكلب احلرص بداللة أنه يقال كل

أي سهل ىل فيها ) قالت رب ابن ىل عندك بيتا يف اجلنة(يعىن مكة، و ) وإذ بوأنا البراهيم مكان البيت: (وقوله تعاىل
قوله يعىن املسجد االقصى، و) واجعلوا بيوتكم قبلة -وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتا (مقرا 

فقد قيل إشارة إىل مجاعة البيت فسماهم بيتا كتسمية نازل القرية ) فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني: (عزوجل
  .قرية

وبياتا أو هم  -أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون : (والبيات والتبييت قصد العدو ليال، قال تعاىل
إذ : (يقال لكل فعل دبر فيه بالليل بيت قال عزوجل) بيت طائفة منهم: (قال تعاىل والبيوت ما يفعل بالليل،) قائلون
  يبيتون

وبات فالن يفعل " ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل : " وعلى ذلك قوله عليه السالم) ما ال يرضى من القول
  .اداتكذا عبارة موضوعة ملا يفعل بالليل كظل ملا يفعل بالنهار ومها من باب العب

يقال باد الشئ يبيد بيادا إذا تفرق وتوزع يف البيداء أي املفازة ومجع ) ما أظن أن تبيد هذه أبدا: (قال عزوجل: بيد
  .البيداء بيد، وأتان بيدانة تسكن البيداء

 البوار فرط الكساد وملا كان فرط الكساد يؤدى إىل الفساد كما قيل كسد حىت فسد عرب بالبوار عن اهلالك،: بور
وروى نعوذ باهللا من بوار ) ومكر أولئك هو يبور -جتارة لن تبور : (يقال بار الشئ يبور بورا وبؤرا، قال عزوجل

حىت نسوا : (ويقال رجل حائر بائر وقوم حور بور، وقوله تعاىل) وأحلوا قومهم دار البوار: (االمي، وقال عزوجل
  هو مصدر يوصف به الواحدأي هلكى مجع بائر، وقيل بل ) الذكر وكانوا قوما بورا

  :واجلمع فيقال رجل بور وقوم بور، وقال الشاعر
راتق ما فتقت إذ أنا بور يف بار الفحل الناقة إذا تشممها أالقح هي أم ال، مث يستعار * يا رسول املليك إن لساين 

  .ذلك لالختبار فيقال برت كذا اختربته



هلمز يقال بأرت بئرا وبأرت بؤرة أي حفرية، ومنه اشتق املئرب وأصله ا) وبئر معطلة وقصر مشيد: (قال عزوجل: بئر
وهو يف االصل حفرية يستر رأسها ليقع فيها من مر عليها ويقال هلا املغواة وعرب هبا عن النميمة املوقعة يف البلية 

  .واجلمع املآبر
: والبأس والبأساء يف النكاية حنو البؤس والبأس والبأساء الشدة واملكروه إال أن البؤس يف الفقر واحلرب أكثر: بؤس

وقال ) والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس -فأخذناهم بالبأساء والضراء  -واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال (
وقد بؤس يبؤس، وعذاب بئيس فعيل من البأس أو من البؤس، فال تبتئس أي ال تلتزم ) بأسهم بينهم شديد: (تعاىل

أي الضراعة للفقراء أو أن جيعل : اخلرب أنه عليه السالم كان يكره البؤس والتباؤس والتبؤس البؤس وال حتزن، وىف
  .نفسه ذليال ويتكلف ذلك مجيعا

  وبئس كلمة تستعمل
يف مجيع املذام، كما أن نعم تستعمل يف مجيع املمادح ويرفعان ما فيه االلف والالم أو مضافا إىل ما فيه االلف والالم 

زيد وبئس غالم الرجل زيد، وينصبان النكرة حنو بئس رجال وبئس ما كانوا يفعلون أي شيئا  حنو بئس الرجل
وأصل ) لبئس ما كانوا يصنعون -بئس للظاملني بدال  -وبئس مثوى املتكربين  -وبئس القرار : (يفعلونه، قال تعاىل

  .بئيس بئس وهو من البؤس
يوم تبيض : (يضاضا وبياضا فهو مبيض وأبيض قال عزوجلالبياض يف االلوان ضد السواد، يقال ابيض اب: بيض

واالبيض عرق مسى به لكونه أبيض، وملا كان البياض أفضل ) وجوده وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم
لون عندهم كما قيل البياض أفضل والسواد أهول واحلمرة أمجل والصفرة أشكل عرب عن الفضل والكرم بالبياض 

فابيضاض الوجوه عبارة عن املسرة ) يوم تبيض وجوه: (يتدنس مبعاب هو أبيض الوجه، وقوله تعاىلحىت قيل ملن مل 
  وعلى حنو) وإذا بشر أحدهم باالنثى ظل وجهه مسودا: (واسودادها عن الغم وعلى ذلك

اء من وقيل أمك بيض) وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة: (وقوله) وجوه يومئذ ناضرة: (االبيضاض قوله تعاىل
  ومسى البيض لبياضه الواحدة بيضة، وكىن) بيضاء لذة للشاربني: (قضاعة، وعلى ذلك قوله تعاىل

عن املرأة بالبيضة تشبيها هبا يف اللون وكوهنا مصونة حتت اجلناح، وبيضة البلد ملا يقال يف املدح والذم، أما املدح 
فاملخ * كانت قريش بيضة فتفلقت : قول الشاعرفلمن كان مصونا من بني أهل البلد ورئيسا فيهم، وعلى ذلك 

  .خالصه لعبد مناف وأما الذم فلمن كان ذليال معرضا ملن يتناوله كبيضة متروكة بالبلد أي العراء واملفازة
: وبيضتا الرجل مسيتا بذلك تشبيها هبا يف اهليئة والبياض، يقال باضت الدجاجة وباض كذا أي متكن، قال الشاعر

صدورهم فعشش مث باض وباض احلر متكن وباضت يد املرأة إذا ورمت ورما على * لضغن يأوى بدا من ذوات ا
  هيئة البيض، ويقال دجاجة

  .بيوض ودجاج بيض
البيع إعطاء املثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ املثمن، ويقال للبيع الشراء وللشراء البيع وذلك : بيع

ال يبيعن : " وقال عليه السالم) وشروه بثمن خبس: (ن وعلى ذلك قوله عزوجلحبسب ما يتصور من الثمن واملثم
فرسا فليس : * أي ال يشترى على شراه، وأبعت الشئ عرضته للبيع حنو قول الشاعر" أحدكم على بيع أخيه 

) وذروا البيع(وقال ) وأحل اهللا البيع وحرم الربا: (واملبايعة واملشاراة تقاالن فيهما، قال اهللا تعاىل* جواده مبباع 
وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له مبا رضخ له ) البيع فيه وال خلة -ال بيع فيه وال خالل : (وقال عزوجل

إشارة إىل بيعة الرضوان املذكورة يف ) فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به(ويقال لذلك بيعة ومبايعة وقوله عزوجل 



إن اهللا اشترى من : (وإىل ما ذكر يف قوله تعاىل) ملؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرةلقد رضى اهللا عن ا: (قوله تعاىل
  .اآلية) املؤمنني أنفسهم

  باع يف السر يبوع إذا مد: وأما الباع فمن الواو بداللة قوهلم
  .باعه
نهم سيئاهتم كفر ع: (البال احلال الىت يكترث هبا ولذلك يقال ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به، قال: بال

أي حاهلم وخربهم، ويعرب بالبال عن احلال الذى ينطوى عليه االنسان ) فما بال القرون االوىل: (وقال) وأصلح باهلم
  .فيقال خطر كذا بباىل

يقال بان كذا أي انفصل وظهر ما ) وجعلنا بينهما زرعا: (موضوع للخاللة بني الشيئني ووسطهما قال تعاىل: بني
وملا اعترب فيه معىن االنفصال والظهور استعمل يف كل واحد منفردا فقيل للبئر البعيدة القعر بيون كان مستترا منه، 

  لبعد ما بني الشفري والقعر النفصال

  .حبلها من يد صاحبها
أي الوصل، وحتقيقه أنه ضاع عنكم االموال والعشرية واالعمال ) لقد تقطع بينكم: (وبان الصبح ظهر، وقوله تعاىل

) لقد جئتمونا فرادى(وعلى ذلك قوله ) يوم ال ينفع مال وال بنون(تم تعتمدوهنا إشارة إىل قوله سبحانه الىت كن
  .اآلية

  وبني يستعمل تارة امسا وتارة ظرفا، فمن قرأ بينكم جعله امسا ومن قرأ بينكم جعله ظرفا غري
فقدموا بني يدى جنواكم صدقة (وقوله  )ال تقدموا بني يدى اهللا ورسوله: (متمكن وتركه مفتوحا، فمن الظرف قوله

وإن كان من (فيجوز أن يكون مصدرا أي موضع املفترق ) فلما بلغا جممع بينهما(وقوله تعاىل ) فاحكم بيننا باحلق -
أوله عدد ما اثنان فصاعدا حنو ) بني البلدين(وال يستعمل بني إال فيما كان له مسافة حنو ) قوم بينكم وبينهم ميثاق

فاجعل  -ومن بيننا وبينك حجاب : (وال يضاف إىل ما يقتضى معىن الوحدة إال إذا كرر حنو) وبني القوم الرجلني(
له مابني  -مث آلتينهم من بني أيديهم (ويقال هذا الشئ بني يديك أي قريبا منك وعلى هذا قوله ) بيننا وبينك موعد
أأنزل عليه  -ومصدقا ملا بني يدى من التوراة  -ا وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سد -أيدينا وما خلفنا 
أي متقدما له من ) قال الذين كفروا لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذى بني يديه(أي من مجلتنا وقوله ) الذكر من بيننا

املودة، أي راعوا االحوال الىت جتمعكم من القرابة والوصلة و) فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم(االجنيل وحنوه وقوله 
  ويزاد فيه ما أو االلف فيجعل مبنزله حني

: يوما أتيح له جرئ سلفع بان* بينا يعنفه الكماة وروعة : حنو بينما زيد يفعل كذا وبينا يفعل كذا، قال الشاعر
 -وتبني لكم كيف فعلنا هبم  -وقد تبني لكم من مساكنهم (يقال بان واستبان وتبني وقد بينته قال اهللا سبحانه 

  .وال بني لكم بعض الذى حتتلفون فيه -قد بينا لكم اآليات  -قد تبني الرشد من الغى  -ستبني سبيل اجملرمني ولي
شهر : (وقال) فيه آيات بينات -ليبني هلم الذى خيتلفون فيه  -وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم 

ة مبينة اعتبارا مبن بينها وآية مبينة وآيات مبينات ويقال آي) رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
البينة على : " ومبينات، والبينة الداللة الواضحة عقلية كانت أو حمسوسة ومسى الشاهدان بينة لقوله عليه السالم

 ليهلك من هلك عن بينة وحييا: (وقال) أفمن كان على بينة من ربه(وقال سبحانه " املدعى واليمني على من أنكر 
  من حى عن بينة



  والبيان الكشف عن) جاءهتم رسلهم بالبينات
  .الشئ وهو أعم من النطق خمتص باالنسان ويسمى ما بني به بيانا

أحدمها بالتنجيز وهو االشياء الىت تدل على حال من االحوال من آثار : البيان يكون على ضربني: قال بعضهم
  .صنعه

وال يصدنكم الشيطان إنه : (ا أو كتابة أو إشارة، فمما هو بيان باحلال قولهوالثاىن باالختبار وذلك إما أن يكون نطق
  ).يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبني(أي كونه عدوا بني يف احلال ) لكم عدو مبني

ليك الذكر لتبني للناس ما وأنزلنا إ -فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر (وما هو بيان باالختبار 
ومسى ما يشرح به اجململ ) هذا بيان للناس(ومسى الكالم بيانا لكشفه عن املعىن املقصود إظهاره حنو ) نزل إليهم

لتبني للناس ما : (ويقال بينته وأبنته إذا جعلت له بيانا تكشفه حنو) مث إن علينا بيانه(واملبهم من الكالم بيانا حنو قوله 
  ).وهو يف اخلصام غري مبني(أي يبني ) وال يكاد يبني -وإن هذا هلو البالء املبني  -نذير مبني : (وقال )نزل إليهم

أصل البواء مساواة االجزاء يف املكان خالف النبوة الذى هو منافاة االجزاء، يقال مكان بواء إذا مل يكن نابيا : بواء
وأوحينا إىل موسى وأخيه أن : (فالن يبوء به أي ساواه، قال بنازله، وبوأت له مكانا سويته فتبوأ، وباء فالن بدم

يتبوأ منها حيث  -تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال  -ولقد بوأنا بىن إسرائيل مبوأ صدق  -تبوآ لقومكما مبصر بيوتا 
  .وروى أنه كان عليه السالم يتبوأ لبوله كما يتبوأ ملنزله) يشاء

  .لطعن بهوبوأت الرمح هيأت له مكانا مث قصدت ا
هلا أمرها حىت إذا : ، قال الراعى يف صفة إبل"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : " وقال عليه السالم

بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا أي يتركها الراعى حىت إذا وجدت مكانا موافقا للرعى طلب الراعى لنفسه * ما تبوأت 
  .لتزوج كما يعرب عنه بالبناء فيقال بىن بأهلهمتبوا ملضجعه، ويقال تبوأ فالن كناية عن ا

ويستعمل البواء يف مكافأة املصاهرة والقصاص فيقال فالن بواء لفالن إذا ساواه، وباء بغضب من اهللا أي حل مبوأ 
  ومعه غضب اهللا

أي عقوبته، وبغضب يف موضع حال كخرج بسيفه أي رجع وجاء له أنه مغضوب وليس مفعوال حنو مر بزيد 
  مال باء تنبيها على أن مكانه املوافق يلزمه فيه غضب اهللا فكيف غريه من االمكنة وذلك على حد ما ذكر يفواستع

أنكرت باطلها وبؤت * أي تقيم هبذه احلالة، قال ) إىن أريد أن تبوء بإمثى وإمثك: (وقوله) فبشرهم بعذاب: (قوله
  .اللفظ وقول من قال أقررت حبقها فليس تفسريه حبسب مقتضى* حبقها 

والباءة كناية عن اجلماع وحكى عن خلف االمحر أنه قال يف قوهلم حياك اهللا وبياك أن أصله بوأك منزال فغري 
  .الزدواج الكلمة كما غري يف قوهلم أتيته الغدايا والعشايا

الفعل وهو جار أحدمها لتعدية : جيئ إما متعلقا بفعل ظاهر معه أو متعلقا مبضمر، فاملتعلق بفعل معه ضربان: الباء
والثاىن لآللة حنو قطعه ) وإذا مروا باللغو مروا كراما: (جمرى االلف الداخل للتعدية حنو ذهبت به وأذهبته قال

  .بالسكني
  واملتعلق مبضمر يكون يف موضع احلال حنو خرج بسالحه أي وعليه السالح أي ومعه سالحه ورمبا قالوا تكون

ينه وبني قولك ما أنت مؤمنا لنا فرق، فاملتصور من الكالم إذا نصب ذات واحد فب) وما أنت مبؤمن لنا: (زائدة حنو
كقولك زيد خارج، واملتصور منه إذا قيل ما أنت مبؤمن لنا ذاتان كقولك لقيت بزيد رجال فاضال فإن قوله رجال 

آخر هو رجل  فاضال وإن أريد به زيد فقد أخرج يف معرض يتصور منه إنسان آخر فكأنه قال رأيت برؤييت لك



) أليس اهللا بكاف عبده: (وقوله) وما أنا بطارد املؤمنني(فاضل، وعلى هذا رأيت بك حامتا يف السخاء، وعلى هذا 
قيل معناه تنبت الدهن وليس ذلك باملقصود بل املقصود أهنا تنبت ) تنبت بالدهن: (قال الشيخ وهذا فيه نظر، وقوله

د بالقوة ونبه بلفظة بالدهن على ما أنعم به على عباده وهداهم على النبات ومعه الدهن أي والدهن فيه موجو
  .استنباطه

: وقيل الباء هاهنا للحال أي حاله أن فيه الدهن والسبب فيه أن اهلمزة والباء اللتني للتعدية ال جيتمعان وقوله
ولو كان ذلك كما قيل لصح أن الباء زائدة ) وكفى اهللا املؤمنني القتال: (فقيل كفى اهللا شهيدا حنو) وكفى باهللا(

  يقال كفى باهللا املؤمنني القتال وذلك غري سائغ وإمنا جيئ
ذلك حيث يذكر بعده منصوب يف موضع احلال كما تقدم ذكره، والصحيح أن كفي ههنا موضوع موضع اكتف، 

ربك هاديا وكفي ب(أحسن بزيد موضوع موضع ما أحسن، ومعناه اكتف باهللا شهيدا وعلى هذا : كما أن قوهلم
وعلى هذا قوله حب إىل بفالن أي ) أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيد: (وقوله) وكفي باهللا وليا -ونصريا 

  .أحبب إىل به
قيل تقديره ال تلقوا أيديكم والصحيح أن معناه ) وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة: (ومما ادعى فيه الزيادة الباء يف قوله

  كم إىل التهلكة إال أنه حذف املفعول استغناء عنه وقصدا إىلال تلقوا أنفسكم بأيدي

  .العموم فإنه ال جيوز إلقاء أنفسهم وال إلقاء غريهم بأيديهم إىل التهلكة
أي منها وقيل عينا ) عينا يشرب هبا عباد اهللا -عينا يشرب هبا املقربون : (وقال بعضهم الباء مبعىن من يف قوله تعاىل

يصرف ذلك عما عليه وأن العني ههنا إشارة إىل املكان الذى ينبع منه املاء ال إىل املاء بعينه حنو  يشرهبا والوجه أن ال
  أي) فال حتسبنهم مبفازة من العذاب: (نزلت بعني فصار كقولك مكانا يشرب به وعلى هذا قوله

  .مبوضع الفوز

ه وتببته إذا قلت له ذلك ولتضمن االستمرار االستمرار يف اخلسران، يقال تبا له وتب ل: كتاب التاء التب، والتباب
وما  -ذلك هو اخلسران املبني : (قيل استتب لفالن كذا أي استمر، وتبت يدا أىب هلب أي استمرت يف خسرانه حنو

  .التابوت فيما بيننا معروف: تابوت) وما كيد فرعون إال يف تباب(أي ختسري ) زادهم غري تتبيب
شيئا منحوتا من اخلشب فيه حكمة وقيل عبارة عن القلب والسكينة وعما فيه من  قيل كان) أن يأتيكم التابوت(

العلم، ومسى القلب سفط العلم وبيت احلكمة وتابوته ووعاءه وصندوقه وعلى هذا قيل اجعل سرك يف وعاء غري 
  .كنيف ملئ علما: سرب، وعلى تسميته بالتابوت قال عمر البن مسعود رضى اهللا عنهما

فمن تبع هداى فال خوف عليهم (بعه واتبعه قفا أثره وذلك تارة باالرتسام واالئتمار وعلى ذلك قوله يقال ت: تبع
  -وال هم حيزنون 

 -اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم  -فمن اتبع هداى  -قال يا قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم أجرا 
على شريعة من االمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون مث جعلناك  -واتبعت ملة آبائى  -وابتعك االرذلون 

هل أتبعك  -وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا  -وال تتبعوا خطوات الشيطان  -واتبعوا ما تتلوا الشياطني  -
أتبعناهم يف و -مث أتبع سببا  -فأتبعوهم مشرقني (ويقال أتبعه إذا حلقه قال ) واتبع سبيل من أناب -على أن تعلمين 
يقال أتبعت عليه أي أحلت عليه ويقال أتبع فالن مبال ) فأتبعنا بعضهم بعضا -فأتبعه الشيطان  -هذه الدنيا لعنة 

كأمنا الرجالن : أي أحيل عليه، والتبيع خص بولد البقر إذا تبع أمه والتبع رجل الدابة وتسميته بذلك كما قال



ع من البهائم الىت يتبعها ولدها، وتبع كانوا رؤساء، مسوا بذلك التباع بعضهم طالبتا وترومها ربتان واملتب* واليدان 
  .والتبع الظل) أهم خري أم قوم تبع: (بعضا يف الرياسة والسياسة وقيل تبع ملك يتبعه قومه واجلمع التبابعة قال

  )إن هؤالء مترب ماهم فيه: (الترب الكبري واالهالك يقال تربه وتربه قال تعاىل: ترب

  ).وال تزد الظاملني إال تبارا: (وقوله تعاىل) وليتربوا ماعلوا تتبريا -وكال تربنا تتبريا : (وقال
تترى على فعلى من املواترة أي املتابعة وترا وترا وأصلها واو فأبدلت حنو تراث وجتاه فمن صرفه جعل : تترى

  .أي متواترين) رسلنا رسلنا تترىمث أ(االلف زائدة ال للتأنيث ومن مل يصرفه جعل ألفه للتأنيث قال 
  .قال الفراء يقال تتري يف الرفع وتترى يف اجلر وتترى يف النصب وااللف فيه بدل من التنوين

  .ذلك غلط النه ليس يف الصفات تفعل: وقال ثعلب هي تفعل، قال أبو على الغبور
  .جتر كصاحب وصحبالتجارة التصرف يف رأس املال طلبا للربح يقال جتر يتجر وتاجر و: جتارة

هل (قال وليس يف كالمهم تاء بعدها جيم غري هذا اللفظ فأما جتاه فأصله وجاه وجتوب التاء للمضارعة وقوله 
  إىل آخر اآلية) تؤمنون باهللا(فقد فسر هذه التجارة بقوله ) أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم

جتارة حاضرة تديروهنا  -ال أن تكون جتارة عن تراض منكم إ -اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم : (وقال
  .قال ابن االعرايب فالن تاجر بكذا أي حاذق به عارف الوجه املكتسب منه) بينكم
فناداها  -جنات جترى من حتتها االهنار (وقوله ) الكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم(حتت مقابل لفوق قال : حتت

ال : " نفصل وأسفل يف املتصل يقال املال حتته، وأسفله أغلظ من أعاله، وىف احلديثوحتت يستعمل يف امل) من حتتها
وإذا االرض (أي االرذال من الناس وقيل بل ذلك إشارة إىل ما قال سبحانه " تقوم الساعة حىت يظهر التحوت 

  ).مدت وألقت ما فيها وختلت
أفتتخذونه (حوص القطاة املطوق واختذ افتعل منه ف* وقد ختذت رجلى إىل جنب غرزها : ختذ مبعىن أخذ قال: ختذ

ال تتخذوا عدوى وعدوكم  -واختذوا من مقام ابراهيم مصلى  -قل أختذمت عند اهللا عهدا  -وذريته أولياء من دوين 
  )لو شئت الختذت عليه أجرا -أولياء 
  .أصله وراث وهو من باب الواو) ويأكلون التراث: (تراث
أي أزالوا وسخهم يقال قضى الشئ يقضى إذا قطعه وأزاله، وأصل التفث وسخ الظفر ) مث ليقضوا تفثهم: (تفث

  .وغري ذلك مما شأنه أن يزال عن البدن، قال أعرايب ما أتفثك وأدرنك
أي ) أو مسكينا ذا متربة(وترب افتقر كأنه لصق بالتراب قال ) يا ليتين كنت ترابا -خلقكم من تراب (قال : تراب

  لفقره، وأترب استغىنذا لصوق بالتراب 

كأنه صار له املال بقدر التراب والتراب االرض نفسها، والتريب واحد التيارب، والتورب والتوراب، وريح تربة 
تنبيها على أنه ال يفوتنك ذات الدين فال " عليك بذات الدين تربت يداك " تأتى بالتراب ومنه قوله عليه السالم 
  .ال تشعرحيصل لك ما ترومه فتفتقر من حيث 

وقوله ) خيرج من بني الصلب والترائب(وبارح ترب ريح فيها تراب، والترائب ضلوع الصدر الواحدة تريبة، قال 
  وعندهم قاصرات الطرف -وكواعب أترابا  -أبكارا عربا أترابا (

معا على  أي لدات تنشأن معا تشبيها يف التساوى والتماثل بالترائب الىت هي ضلوع الصدر أو لوقوعهن) أتراب
  .االرض، وقيل الهنن يف حال الصبا يلعنب بالتراب معا



واتبع الذين ظلموا ما أترفوا  -أترفناهم يف احلياة الدنيا (الترفه التوسع يف النعمة، يقال أترف فالن فهو مترف : ترفه
  ).فيه

  .وقال
فأما : (ملوصوفون بقوله سبحانهوهم ا) أمرنا مترفيها -وأخذنا مترفيهم بالعذاب  -ارجعوا إىل ما أترفتم فيه (

  ).االنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه
  .مجع ترقوة وهى عظم وصل مابني ثغرة النحر والعاتق) كال إذا بلغت التراقي: (ترقوة
) وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض: (ترك الشئ رفضه قصدا واختيارا أو قهرا واضطرارا، فمن االول: ترك
ومنه تركة فالن ملا خيلفه بعد موته وقد يقال يف كل ) كم تركوا من جنات: (ومن الثاين) البحر رهوا واترك: (وقوله

  فعل ينتهى به إىل حاله ما تركته كذا أو جيرى جمرى كذا جعلته كذا حنو تركت فالنا وحيدا، والتريكة أصله
  .يضالبيض املتروك يف مفازته ويسمى بيضة احلديد هبا كتسميتهم إياها بالب

 -عليها تسعة عشر  -تسع وتسعون نعجة  -تسعة رهط : (التسعة يف العدد معروفة وكذا التسعون قال: تسعة
والتسع من أظماء االبل، والتسع جزء من تسع والتسع ثالث ليال من الشهر آخرها ) ثلثمائة سنني وازدادوا تسعا

  .التاسعة، وتسعت القوم أخذت تسع أمواهلم، أو كنت هلم تاسعا
  .التعس أن ال ينتعش من العثرة وأن ينكسر يف سفال، وتعس تعسا وتعسة: تعس

  ).فتعساهلم: (قال اهللا تعاىل
  .تاء التقوى مقلوب من الواو وذلك مذكور يف بابه: تقوى
وال أي أترجا، وقيل طعاما متنا) وأعتدت هلن متكأ: (املتكأ املكان الذى يتكأ عليه واملخدة املتكأ عليها، وقوله: متكأ

  -متكئني على سرر مصفوفة  -قال هي عصاي أتوكأ عليها (من قولك اتكأ على كذا فأكله 

  متكئني عليها -على االرائك متكئون 
أسقطه على التل كقولك تربه أسقطه على ) وتله للجبني(أصل التل املكان املرتفع والتليل العتيق : تل) متقابلني

  .الرمح الذى يتل بهالتراب، وقيل أسقطه على تليله، واملتل 
تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها وذلك يكون تارة باجلسم وتارة باالقتداء يف احلكم ومصدره تلو وتلو، : تلى

أراد به هاهنا االتباع على سبيل االقتداء واملرتبة ) والقمر إذا تالها(وتارة بالقراءة أو تدبر املعىن ومصدره تالوة 
جعل : (هو يقتبس النور من الشمس وهو هلا مبنزلة اخلليفة وقيل وعلى هذا نبه قولهوذلك أنه يقال إن القمر 
ويتلوه (والضياء أعلى مرتبة من النور، إذ كان كل ضياء نورا وليس كل نور ضياء ) الشمس ضياء والقمر نورا

اهللا املنزلة تارة بالقراءة والتالوة ختتص باتباع كتب ) يتلون آيات اهللا(أي يقتدى به ويعمل مبوجب قوله ) شاهد منه
وتارة باالرتسام ملا فيها من أمر وهنى وترغيب وترهيب، أو ما يتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة، فكل تالوة 

  قراءة وليس كل قراءة تالوة، ال يقال تلوت رقعتك وإمنا يقال يف القرآن يف
أومل يكفهم أنا  -وإذا تتلى عليهم آياتنا  -هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت (شئ إذا قرأته وجب عليك اتباعه 
فهذا ) قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا -أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 

وأما ) والتاليات ذكرا -واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق  -واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك (بالقراءة وكذلك 
واتبعوا (أي ننزله ) ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم(فاتباع له بالعلم والعمل ) ونه حق تالوتهيتل(قوله 

، واستعمل فيه لفظ التالوة ملا كان يزعم الشيطان أن ما يتلونه من كتب اهللا، والتالوة والتلية )ما تتلوا الشياطني



أي تركته قادرا على أن يتلوه وأتليت فالنا على فالن حبق أي  بقية مما يتلى أي يتتبع، وأتليته أي أبقيت منه تالوة
ويقال ال ) أتقولون على اهللا الكذب: (أحلته عليه، ويقال فالن يتلو على فالن، ويقول عليه أي يكذب عليه قال

ا وإمن" مأزورات غري مأجورات : " أدرى وال أتلى وال دريت وال تليت وأصله وال تلوت فقيل للمزاوجة كما قيل
  .هو موزورات

متام الشئ انتهاؤه إىل حد ال حيتاج إىل شئ خارج عنه والناقص ما حيتاج إىل شئ خارج عنه ويقال ذلك : متام
  للمعدود واملمسوح،

  ).فتم ميقات ربه -وأمتمناها بعشر  -واهللا متم نوره  -ومتت كلمة ربك (تقول عدد تام وليل تام قال 
: هي تفعل حنو: وأصله من الورى وبناؤها عند الكوفيني ووراة تفعلة، وقال بعضهمالتوراة التاء فيه مقلوب : توراة

إنا أنزلنا التوراة فيها : (تتفل وليس يف كالمهم تفعل امسا وعند البصريني وورى هي فوعل حنو حوقل قال تعاىل
  ).ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجنيل -هدي ونور 

  .ة أخرى هو فيما قيل تار اجلرح التأمخنرجكم تارة أي مرة وكر: تارة
قيل مها جبالن وقيل مها املأكوالن وحتقيق موردمها واختصاصهما يتعلق مبا بعد هذا الكتاب ) والتني والزيتون: (تني
  التوب ترك الذنب على أمجل الوجوه وهو أبلغ وجوه االعتذار، فإن: توب

أفعل أو يقول فعلت الجل كذا أو فعلت وأسأت وقد أقلعت وال إما أن يقول املعتذر مل : االعتذار على ثالثة أوجه
رابع لذلك، وهذا االخري هو التوبة، والتوبة يف الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزمية على ترك 

  .وبةاملعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من االعمال باالعادة فمىت اجتمعت هذه االربع فقد كمل شرائط الت
أي قبل ) وتاب اهللا عليه -أفال يتوبون إىل اهللا  -فتوبوا إىل اهللا مجيعا : (وتاب إىل اهللا تذكر ما يقتضى االنابة حنو

والتائب يقال ) فتاب عليكم وعفا عنكم -مث تاب عليهم ليتوبوا  -لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين (توبته منه 
تائب إىل اهللا واهللا تائب على عبده والتواب العبد الكثري التوبة وذلك بتركه كل لباذل التوبة ولقابل التوبة فالعبد 

وقت بعض الذنوب على الترتيب حىت يصري تاركا جلميعه، وقد يقال هللا ذلك لكثرة قبوله توبة العباد حاال بعد حال 
: مع بني ترك القبيح وحترى اجلميلأي التوبة التامة وهو اجل) ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا: (وقوله

  )إنه هو التواب الرحيم -عليه توكلت وإليه متاب (
يقال تاه يتيه إذا حتري وتاه يتوه لغة يف تاه يتيه، وىف قصة بىن إسرائيل أربعني سنة يتيهون يف االرض، وتوهه : التيه

  .فازة تيهاء حتري سالكوهاوتيهه إذا حريه وطرحه، ووقع يف التيه والتوه أي يف مواضع احلرية، وم
تكره : (وللمخاطب يف الفعل املستقبل حنو) تاهللا الكيدن أصنامكم: (التاء يف أول الكلمة للقسم حنو: التاءات
  )الناس

وىف آخر الكلمة تكون إما زائدة للتأنيث فتصري يف الوقف هاء حنو قائمة، أو ) تتنزل عليهم املالئكة: (وللتأنيث حنو
لوقف والوصل وذلك يف أخت وبنت، أو تكون يف اجلمع مع االلف حنو مسلمات ومؤمنات وىف تكون ثابتة يف ا

: وللمخاطب مفتوحا حنو) وجعلت له ماال ممدودا: (آخر الفعل املاضي لضمري املتكلم مضموما حنو قوله تعاىل
  .واهللا أعلم) لقد جئت شيئا فريا: (ولضمري املخاطبة مكسورا حنو) أنعمت عليهم(



  الثبات ضد الزوال يقال ثبت: الثاء ثبتكتاب 
ورجل ثبت وثبيت يف احلرب وأثبت السهم، ) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا(يثبت ثباتا قال اهللا تعاىل 

ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصرية، فيقال فالن ثابت عندي، ونبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ثابتة واالثبات 
ت تارة يقال بالفعل فيقال ملا خيرج من العدم إىل الوجود حنو أثبت اهللا كذا وتارة ملا يثبت باحلكم فيقال أثبت والتثبي

احلاكم على فالن كذا وثبته، وتارة ملا يكون بالقول سواء كان ذلك صدقا أو كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق 
يثبت اهللا : (أي يثبطوك وحيريوك، وقوله تعاىل) ثبتوك أو يقتلوكلي: (النبوة وفالن أثبت مع اهللا إهلا آخر، وقوله تعاىل

ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به : (أي يقويهم باحلجج القوية، وقوله تعاىل) الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا
م وأن يكونوا خبالف أي أشد لتحصيل علمهم وقيل أثبت العماهلم واجتناء مثرة أفعاهل) لكان خريا هلم وأشد تثبيتا

ولو ال أن : (يقال ثبته أي قويته، قال اهللا تعاىل) وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا: (من قال فيهم
  فثبتوا: (وقال) ثبتناك

  ).وثبت أقدامنا: (وقال) وتثبيتا من أنفسهم: (وقال) الذين آمنوا
  .ن أي املواظب من قوهلم ثابرتالثبور اهلالك والفساد املثابر على االتيا: ثرب

وإىن الظنك يا فرعون : (وقوله تعاىل) دعوا هنالك ثبورا، ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا(قال تعاىل 
  .يعىن ناقص العقل: قال ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه) مثبورا

  .ونقصان العقل أعظم هلك، وثبري جبل مبكة
: حبسهم وشغلهم، يقال ثبطه املرض وأثبطه إذا حبسه ومتعه ومل يكد يفارقه ثبات) فثبطهم( :قال اهللا تعاىل: ثبط

* وقد أغدو على ثبة كرام : * هي مجع ثبة أي مجاعة منفردة، قال الشاعر) فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا: (قال تعاىل
  .ومنه ثبت على فالن أي ذكرت متفرق حماسنه

  .وثبني، واحملذوف منه الياء ويصغر ثبية وجيمع على ثبات
  وأما ثبة احلوض فوسطه الذى يثوب

  .إليه املاء واحملذوف منه عينه ال المه
  يقال ثج املاء وأتى الوادي بثجيجه،: ثج

أي رفع الصوت بالتلبية ) أفضل احلج العج والثج: " وىف احلديث) وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا: (قال اهللا تعاىل
  .وإسالة دم احلج

يقال ثخن الشئ فهو ثخني إذا غلظ فلم يسل ومل يستمر يف ذهابه، ومنه استعري قوهلم أثخنته ضربا واستخفافا : ثخن
  ).حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق -ما كان لنىب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف االرض : (قال اهللا تعاىل

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " وروى ) ريب عليكم اليومال تث(التثريب التقريع والتقهري بالذنب قال تعاىل : ثرب
أي أهل املدينة ) يا أهل يثرب: (وال يعرف من لفظه إال قوهلم الثرب وهو شحمة رقيقة وقوله تعاىل" وال يثرهبا 

  .يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء تكون فيه زائدة
مسى بذلك من قوهلم ثعبت املاء فانثعب أي فجرته وأسلته جيوز أن يكون ) فإذا هي ثعبان مبني(قال عزوجل : ثعب

  .فسال، ومنه ثعب املطر
  والثعبة ضرب من الوزغ ومجعها ثعب كأنه شبه بالثعبان يف هيئته

  .فاختصر لفظه من لفظه لكونه خمتصرا منه يف اهليئة



وقال تعاىل ) بعه شهاب ثاقبفأت: (الثاقب املعىن الذى يثقب بنوره وإصابته ما يقع عليه قال اهللا تعاىل: ثقب
  .وأصله من الثقبة) والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب(

  .والصحيح املثقب: واملثقب الطريق يف اجلبل الذى كأنه قد ثقب، وقال أبو عمرو
  .وقالوا ثقبت النار أي ذكيتها

رمح مثقف أي مقوم وما يثقف به الثقاف، ويقال الثقف احلذق يف إدراك الشئ وفعله ومنه استعري املثاقفة، و: ثقف
: ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك حلذق يف النظر مث يتجوز به فيستعمل يف االدراك وإن مل تكن معه ثقافة قال اهللا تعاىل

ملعونني أينما ثقفوا، أخذوا : (، وقال عزوجل)فإما تثقفنهم يف احلرب: (وقال عزوجل) واقتلوهم حيث ثقفتموهم(
  ).وا تقتيالوقتل
الثقل واخلفة متقابالن فكل ما يترجح على ما يوزن به أو يقدر به يقال هو ثقيل وأصله يف االجسام مث يقال يف : ثقل

  :املعاين حنو
والثقيل يف االنسان يستعمل تارة يف الذم ) أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون: (أثقله الغرم والوزر قال اهللا تعاىل

  وتبقى ما بقيت هبا ثقيال* ختف االرض إذ مازلت عنها : تعارف وتارة يف املدح حنو قول الشاعروهو أكثر يف ال

فتمنع جانبيها أن متيال ويقال يف أذنه ثقل إذا مل جيد مسعه كما يقال يف أذنه خفة إذا جاد * حللت مبستقر العز منها 
مل يطب مساعه ولذلك قال يف صفة يوم القيامة  مسعه كأنه يثقل عن قبول ما يلقى إليه، وقد يقال ثقل القول إذا

قيل كنوزها وقيل ما تضمنته من أجساد ) وأخرجت االرض أثقاهلا: (وقوله تعاىل) ثقلت يف السموات واالرض(
وليحملن أثقاهلم : (أي أمحالكم الثقيلة وقال عزوجل) وحتمل أثقالكم إىل بلد: (البشر عند احلشر والبعث وقال تعاىل

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن (أي آثامهم الىت تثقلهم وتثبطهم عن الثواب كقوله ) أثقاهلم وأثقاال مع
  أوزار الذين يضلوهنم بغري علم أال ساء

قيل شبانا وشيوخا وقيل فقراء وأغنياء، وقيل غرباء ومستوطنني، ) انفروا خفافا وثقاال(وقوله عزوجل ) ما يزرون
ذلك يدخل يف عمومها، فإن القصد باآلية احلث على النفر على كل حال تصعب أو  وقيل نشاطا وكساىل وكل

  .تسهل
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى : (واملثقال ما يوزن به وهو من الثقل وذلك اسم لكل سنج قال تعاىل

فأما من (وقوله تعاىل ) يره فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا(، وقال تعاىل )بنا حاسبني
فإشارة إىل قلة ) وأما من خفت موازينه(فإشارة إىل كثرة اخلريات وقوله تعاىل ) ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية

  .اخلريات
أحدمها على سبيل املضايفة، وهو أن ال يقال لشئ ثقيل أو خفيف إال : والثقيل واخلفيف يستعمالن على وجهني

ذا يصح للشئ الواحد أن يقال خفيف إذا اعتربته مبا هو أثقل منه وثقيل إذا اعتربته مبا هو أخف باعتباره بغريه وهل
  .منه وعلى هذه اآلية املتقدمة آنفا

والثاىن أن يستعمل الثقيل يف االجسام املرجحة إىل أسفل كاحلجر واملدر واخلفيف يقال يف االجسام املائلة إىل 
  الصعود كالنار والدخان ومن هذا

  ).اثاقلتم إىل االرض(الثقل قوله تعاىل 
أي أحد ) فالمه الثلث: (الثالثة والثالثون والثالث والثلثمائة وثالثة آالف والثلث والثلثان، وقال عزوجل: ثلث

ما يكون من جنوى ثالثة إال : (وقال عزوجل) وواعدنا موسى ثالثني ليلة: (أجزائه الثالثة واجلمع أثالث، قال تعاىل



ولبثوا يف كهفهم ثلثمائة : (أي ثالثة أوقات العورة، وقال عزوجل) ثالث عورات لكم: (وقال تعاىل) همهو رابع
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثى الليل : (وقال تعاىل) ثالثة آالف من املالئكة منزلني: (وقال تعاىل) سنني
  .ثالثةأي اثنني اثنني وثالثة ) مثىن وثالث ورباع: (وقال عزوجل) ونصفه

  وثلثت الشئ جزأته أثالثا، وثلثت القوم أخذت ثلث أمواهلم، وأثلثتهم صرت ثالثهم

أو ثلثهم، وأثلثت الدراهم فأثلثت هي وأثلث القوم صاروا ثالثة، وحبل مثلوث مفتول على ثالثة قوى، ورجل 
  .مثلوث أخذ ثلث ماله، وثلث الفرس وربع جاء ثالثا ورابعا يف السباق

  .وثالثون عندك أو ثالث وثالثون ؟ كناية عن الرجال والنساءويقال أثالثة 
  وجاءوا ثالث ومثلث

أي ثالثة ثالثة، وناقة ثلوث حتلب من ثالثة أخالف، والثالثاء واالربعاء يف االيام جعل االلف فيهما بدال من اهلاء 
اء وثلث البسر إذا بلغ حنو حسنة وحسناء فخص اللفظ باليوم وحكى ثلثت الشئ تثليثا جعلته على ثالثة أجز

  .الرطب ثلثيه أو ثلث العنب أدرك ثلثاه وثوب ثالثى طوله ثالثة أذرع
ثلة من االولني وثلة من : (الثلة قطعة جمتمعة من الصوف ولذلك قيل للمقيم ثلة والعتبار االجتماع قيل: ثل

ثلل قصر االسنان لسقوط لثته ومنه أي مجاعة، وثللت كذا تناولت ثلة منه، وثل عرشه أسقط ثلة منه، وال) اآلخرين
  .أثل فمه سقطت أسنانه وتثللت الركية أي هتدمت

مثود قيل هو عجمى وقيل هو عريب وترك صرفه لكونه اسم قبيلة وهو فعول من الثمد وهو املاء القليل الذى ال : مثد
، ومثمود إذا كثر عليه السؤال مادة له، ومنه قيل فالن مثمود مثدته النساء أي قطعت مادة مائه لكثرة غشيانه هلن

  .حىت فقد مادة ماله
  الثمر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجر، الواحدة مثرة واجلمع مثار ومثرات كقوله: مثر
وقوله ) ومن مثرات النخيل واالعناب: (وقوله تعاىل) وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم: (تعاىل
والثمر قيل هو الثمار، وقيل هو مجعه ويكىن ) ومن كل الثمرات: (وقوله تعاىل) ره إذا أمثر وينعهأنظروا إىل مث: (تعاىل

ويقال مثر اهللا ماله، ويقال لكل نفع يصدر عن شئ ) وكان له مثر(به عن املال املستفاد، وعلى ذلك محل ابن عباس 
ومثرة السوط عقدة أطرافها تشبيها بالثمر يف  مثرته كقولك مثرة العلم العمل الصاحل، ومثرة العمل الصاحل اجلنة،

اهليئة والتدىل عنه كتدىل الثمر عن الشجر، والثمرية من اللنب ما حتبب من الزبد تشبيها بالثمر يف اهليئة وىف 
  .التحصيل عن اللنب

 قبل وىف حرف عطف يقتضى تأخر ما بعده عما قبله إما تأخريا بالذات أو باملرتبة أو بالوضع حسبما ذكر يف: مث
: وقال عزوجل) مث قيل للذين ظلموا) (أمث إذا ما وقع آمنتم به اآلن وقد كنتم به تستعجلون: (أول، قال اهللا تعاىل

  .وأشباهه) مث عفونا عنكم من بعد ذلك(
  ومثامة شجر ومثت الشاة إذا رعتها حنو شجرت إذا رعت الشجرة مث يقال

  .يف غريها من النبات
  ه قيل كنا أهل مثة ورمة، والثمة مجعةومثمت الشئ مجعته ومن

وإذا رأيت مث : (من حشيش، ومث إشارة إىل املتبعد عن املكان وهنالك للتقرب ومها ظرفان يف االصل، وقوله تعاىل
  .فهو يف موضع املفعول) رأيت نعيما



ينا كان أو سلعة وكل ما الثمن اسم ملا يأخذه البائع يف مقابلة املبيع ع) وشروه بثمن خبس دراهم(قوله تعاىل : مثن
وال تشتروا (، وقال تعاىل )إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال(حيصل عوضا عن شئ فهو مثنه قال تعاىل 

وأمثنت الرجل مبتاعه وأمثنت له أكثرت له الثمن، وشئ مثني ) وال تشتروا بآياتى مثنا قليال: (وقال) بعهد اهللا مثنا قليال
الثمانية والثمانون والثمن يف العدد معروف ويقال مثنته كنت له ثامنا أو أخذت مثن ماله وقال عزوجل كثري الثمن، 

  ).مثانية أزواج(
فما صار : * والثمني الثمن قال الشاعر) على أن تأجرين مثاىن حجج(وقال تعاىل ) سبعة وثامنهم كلبهم(وقال تعاىل 

  *ىل يف القسم إال مثينها 
  ).ن الثمن مما تركتمفله(وقوله تعاىل 

الثىن واالثنان أصل ملتصرفات هذه الكلمة ويقال ذلك باعتبار العدد أو باعتبار التكرير املوجود فيه أو : ثىن
فيقال ثنيته تثنية كنت له ) مثىن وثالث ورباع(وقال ) واثنتا عشرة عينا -ثاىن اثنني : (باعتبارمها معا، قال اهللا تعاىل
  .ه أو ضممت إليه ما صار به اثننيثانيا أو أخذت نصف مال

لقد كانت : * ، أي ال تؤخذ يف السنة مرتني، قال الشاعر"ال ثىن يف الصدقة " الثىن ما يعاد مرتني، قال عليه السالم 
وامرأة ثىن ولدت اثنني والولد يقال له ثىن وحلف ميينا فيها ثىن وثنوي وثنية ومثنوية ويقال لالوى * مالمتها ثىن 

  ).أال إهنم يثنون صدورهم(ثناه حنو قوله تعاىل الشئ قد 
وذلك عبارة عن التنكر واالعراض حنو ) ثاىن عطفه(وقراءة ابن عباس يثنوين صدورهم من اثنونيت، وقوله عزوجل 

  .لوى شدقه ونأى جبانبه
يه عقدته بثنايني غري والثىن من الشاة ما دخل يف السنة الثانية وما سقطت ثنيته من البعري، وقد أثىن وثنيت الشئ أثن

  مهموز، قيل وإمنا مل يهمز النه بىن الكلمة على التثنية ومل
  .ينب عليه لفظ الواحد

واملثناة ما ثىن من طرف الزمان، والثنيان الذى يثىن به إذا عد السادات، وفالن ثنية كذا كناية عن قصور منزلته 
عود وصدود فكأنه يثىن السري، والثنية من السن تشبيها فيهم، والثنية من اجلبل ما حيتاج يف قطعه وسلوكه إىل ص

  .بالثنية من اجلبل يف اهليئة والصالبة، والثنيا من اجلزور ما يثنيه جازره إىل ثنيه من الرأس والصلب وقيل الثنوى
  والثناء ما يذكر يف حمامد الناس فيثىن حاال فحاال ذكره، يقال أثىن عليه، وتثىن يف مشيته حنو

الهنا تثىن على مرور االوقات ) ولقد آتيناك سبعا من املثاىن: (مسيت سور القرآن مثاىن يف قوله عزوجلتبختر، و
  .وتكرر فال تدرس وال تنقطع دروس سائر االشياء الىت تضمحل وتبطل على مرور االيام

مثاىن ملا يثىن ويتجدد ويصح أنه قيل للقرآن ) اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاىن: (وعلى ذلك قوله تعاىل
  .ال يعوج فيقوم وال يزيغ فيستعتب وال تنقضي عجائبه: حاال فحاال من فوائده كما روى يف اخلرب يف صفته

  ويصح
أن يكون ذلك من الثناء تنبيها على أنه أبدا يظهر منه ما يدعو إىل الثناء عليه وعلى من يتلوه ويعلمه ويعمل به 

  ).بل هو قرآن جميد: (وباجملد يف قوله) إنه لقرآن كرمي: ( قوله تعاىلوعلى هذا الوجه وصفه بالكرم يف
واالستثناء إيراد لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو يقتضى رفع حكم اللفظ فمما يقتضى رفع 

) ون ميتهقل ال أجد فيما أوحى إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يك: (بعض ما يوجبه عموم اللفظ، قوله عزوجل
واهللا الفعلن كذا إن شاء اهللا، وامرأته طالق إن شاء اهللا، وعبده : اآلية وما يقتضى رفع ما يوجبه اللفظ فنحو قوله



  ).إذ أقسموا ليصر منها مصبحني وال يستثنون: (عتيق إن شاء اهللا، وعلى هذا قوله تعاىل
أو إىل احلالة املقدرة املقصودة بالفكرة وهى احلالة أصل الثوب رجوع الشئ إىل حالته االوىل الىت كان عليها، : ثوب

املشار إليها بقوهلم أول الفكرة آخر العمل، فمن الرجوع إىل احلالة االوىل قوهلم ثاب فالن إىل داره وثابت إىل 
  نفسي، ومسى مكان املستسقى على فم البئر مثابة ومن الرجوع إىل احلالة ا ملقدرة املقصودة

ى بذلك لرجوع الغزل إىل احلالة الىت قدرت له، وكذا ثواب العمل، ومجع الثوب أثواب وثياب بالفكرة، الثوب مس
ثياب بىن : * حيمل على تطهري الثوب وقيل الثياب كناية عن النفس لقول الشاعر) وثيابك فطهر: (وقوله تعاىل

ذهب عنكم الرجس أهل البيت إمنا يريد اهللا لي: (وذلك أمر مبا ذكره اهللا تعاىل يف قوله* عوف طهارى نقية 
والثواب ما يرجع إىل االنسان من جزاء أعماله فيسمى اجلزاء ثوابا تصورا أنه هو هو أال ترى ) ويطهركم تطهريا

ومل يقل جزاءه، والثواب يقال يف ) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره: (كيف جعل اهللا تعاىل اجلزاء نفس الفعل يف قوله
ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب، : (املتعارف يف اخلري وعلى هذا قوله عزوجلاخلري والشر لكن االكثر 

هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند : (وكذلك املثوبة يف قوله تعاىل) فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة
  .فإن ذلك استعارة يف الشر كاستعارة البشارة فيه) اهللا

  ولو أهنم: (قال تعاىل

  واالثابة) آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا
وقد قيل ذلك يف املكروه حنو ) فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جترى من حتتها االهنار: (تستعمل يف احملبوب قال تعاىل

وله وق) هل ثوب الكفار(على االستعارة كما تقدم، والتثويب يف القرآن مل جيئ إال يف املكروه حنو ) فأثابكم غما بغم(
  .قيل معناه مكانا يكتب فيه الثواب) وإذ جعلنا البيت مثابة(عزوجل 

والتثويب تكرار " الثيب أحق بنفسها " وقال عليه السالم ) ثيبات وأبكارا: (والثيب الىت تثوب عن الزوج قال تعاىل
ة اجلماعة الثائب بعضهم إىل النداء ومنه التثويب يف االذان، والثوباء الىت تعترى االنسان مسيت بذلك لتكررها، والثب

وثبة احلوض * وقد أغدو على ثبة كرام : * قال الشاعر) فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا(بعض يف الظاهر قال عزوجل 
  .ما يثوب إليه املاء وقد تقدم

يقال أثرت  )فتثري سحابا(ثار الغبار والسحاب وحنومها يثور ثورا وثورانا انتشر ساطعا وقد أثرته، قال تعاىل : ثور
وثارت احلصبة ثورا تشبيها بانتشار الغبار، وثور شرا كذلك، وثار ثائره ) وأثاروا االرض وعمروها(ومنه قوله تعاىل 
  كناية عن انتشار

غضبه، وثاوره واثبه، والثور البقر الذى يثار به االرض فكأنه يف االصل مصدر جعل يف موضع الفاعل حنو ضيف 
  .وطيف يف معىن ضائف وطائف

  .وقوهلم سقط ثور الثقف أي الثائر املنتثر، والثار هو طلب الدم أصله اهلمز وليس من هذا الباب
أليس : (وقال) وما كنت ثاويا يف أهل مدين: (الثواء االقامة مع االستقرار يقال ثوى يثوى ثواء قال عزوجل: ثوى

لوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى ادخ -والنار مثوى هلم : (قال اهللا تعاىل) يف جهنم مثوى للمتكربين
وقيل من أم مثواك ؟ كناية عمن نزل به ضيف، والثوية مأوى الغنم، واهللا أعلم ) النار مثواكم(وقال ) املتكربين
  .بالصواب



أي بئر مل تطو وتسميته بذلك إما لكونه حمفورا يف جبوب ) فألقوه يف غيابة اجلب: (قال اهللا تعاىل: كتاب اجليم جب
ي يف أرض غليظة وإما النه قد جب واجلب قطع الشئ من أصله كجب النخل، وقيل زمن اجلباب حنو زمن أ

  الصرام، وبعري أجب مقطوع السنام، وناقة
جباء وذلك حنو أقطع وقطعاء للمقطوع اليد، ومعىن جمبوب مقطوع الذكر من أصله، واجلبة الىت هي اللباس منه 

  .سنانوبه شبه ما دخل فيه الرمح من ال
واجلباب شئ يعلو ألبان االبل وجبت املرأة النساء حسنا إذا غلبتهن، استعارة من اجلب الذى هو القطع، وذلك 

  .كقوهلم قطعته يف املناظرة واملنازعة
  .وأما اجلبجبة فليست من ذلك بل مسيت به لصوهتا املسموع منها

بس الغسل الذى ال خري فيه، وقيل التاء بدل من اجلبت واجل) يؤمنون باجلبت والطاغوت: (قال اهللا تعاىل: جبت
أي خسار الناس، ويقال لكل * عمرو بن يربوع شرار الناس : * السني تنبيها على مبالغته يف الغسولة كقول الشاعر

  .ما عبد من دون اهللا جبت ومسى الساحر والكاهن جبتا
: * جترب وقد قيل جربته فجرب كقول الشاعراصل اجلرب إصالح الشئ بضرب من القهر يقال جربته فاجنرب وا: جرب

هذا قول أكثر أهل اللغة وقال بعضهم ليس قوله فجرب مذكورا على سبيل االنفعال بل * قد جرب الدين االله فجرب 
  ذلك

على سبيل الفعل وكرره ونبه باالول على االبتداء بإصالحه وبالثاىن على تتميمه فكأنه قال قصد جرب الدين وابتدأه 
  .جربه، وذلك أن فعل تارة يقال ملن بتدأ بفعل وتارة ملن فرغ منهفتمم 

وقد * جترب بعد االكل فهو غيص : * وجترب يقال إما لتصور معىن االجتهاد واملبالغة أو ملعىن التكلف كقول الشاعر
  .سرييا جابر كل كسري، ويا مسهل كل ع: يقال اجلرب تارة يف االصالح اجملرد حنو قول على رضى اهللا عنه

  .ومنه قوهلم للخبز جابر ابن حبة
  ".ال جرب وال تفويض : " وتارة يف القهر اجملرد حنو قوله عليه السالم

  :واجلرب يف احلساب إحلاق شئ به إصالحا ملا يريد إصالحه ومسى السلطان جربا كقول الشاعر

االجبار يف االصل محل الغري على أن لقهره الناس على ما يريده أو الصالح أمورهم، و* وأنعم صباحا أيها اجلرب * 
جيرب اآلخر لكن تعورف يف االكراه اجملرد فقيل أجربته على كذا كقولك أكرهته، ومسى الذين يدعون أن اهللا تعاىل 

  يكره العباد على املعاصي يف تعارف املتكلمني جمربة وىف قول
  .املتقدمني جربية وجربية

نقيصته بادعاء منزلة من التعاىل ال يستحقها وهذا ال يقال إال على طريق الذم واجلبار يف صفة االنسان يقال ملن جيرب 
إن فيها قوما : (وقوله عزوجل) ومل جيعلين جبارا شقيا: (وقوله تعاىل) وخاب كل جبار عنيد: (كقوله عزوجل

  .ميان لهأي متعال عن قبول احلق واال) كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار: (وقوله عزوجل) جبارين
ولتصور القهر بالعلو على االقران قيل خنلة جبارة وناقة ) وما أنت عليهم جببار: (ويقال للقاهر غريه جبار حنو

  .جبارة
ضرس الكافر يف النار مثل أحد وكثافة جلده أربعون ذراعا بذراع اجلبار، فقد قال ابن قتيبة هو : وما روى يف اخلرب

  .قال له ذراع الشاةالذراع املنسوب إىل امللك الذى ي
فقد قيل مسى بذلك من قوهلم جربت العقري النه هو الذى جيرب الناس ) العزيز اجلبار املتكرب: (فأما يف وصفه تعاىل حنو



بفائض نعمه وقيل النه جيرب الناس أي يقهرهم على ما يريده ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال ال 
  يبىن من أجربت، فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ جربيقال من أفعلت فعال فجبار ال 

  .املروى يف قوله الجرب وال تفويض، المن لفظ االجبار
وأنكر مجاعة من املعتزلة ذلك من حيث املعىن فقالوا يتعاىل اهللا عن ذلك، وليس ذلك مبنكر فإن اهللا تعاىل قد أجرب 

االهلية ال على ما تتومهه الغواة اجلهلة وذلك كإكراههم الناس على أشياء ال انفكاك هلم منها حسبما تقتضيه احلكمة 
على املرض واملوت والبعث، وسخر كال منهم لصناعة يتعاطاها وطريقة من االخالق واالعمال يتحراها وجعله 
 جمربا يف صورة خمري فإما راض بصنعته ال يريد عنها حوال، وإما كاره هلا يكابدها مع كراهيته هلا كأنه ال جيد عنها

حنن قسمنا بينهم : (وقال عزوجل) فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون: (بدال ولذلك قال تعاىل
  .وعلى هذا احلد وصف بالقاهر وهو ال يقهر إال على ما تقتضي احلكمة أن يقهر عليه) معيشتهم يف احلياة الدنيا

  .وكات وجبار القلوب على فطرهتا شقيها وسعيدهايا بارئ املسم: وقد روى عن أمري املؤمنني رضى اهللا عنه
  .فإنه جرب القلوب على فطرهتا من املعرفة فذكر لبعض ما دخل يف عموم ما تقدم
  وجربوت فعلوت من التجرب، واستجربت حاله تعاهدت أن أجربها، وأصابته

  مصيبة ال جيتربها أي ال يتحرى جلربها من

اخلرقة الىت تشد على اجملبور، واجلبارة للخشبة الىت تشد عليه ومجعها  عظمها، واشتق من لفظ جرب العظم اجلبرية
  .جبائر

  .ومسى الدملوج جبارة تشبيها هبا يف اهليئة
  .واجلبار ملا يسقط من االرض

) واجلبال أرساها: (وقال تعاىل) أمل جنعل االرض مهادا واجلبال أوتادا(اجلبل مجعه أجبال وجبال قال عز وجل : جبل
 -ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا : (وقال تعاىل) وينزل من السماء من جبال فيها من برد: (ىلوقال تعا

واعترب معانيه ) وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني -واجلبال أرساها  -ويسئلونك عن اجلبال فقل ينسفها رىب نسفا 
ىن الثبات فيه، وجبله اهللا على كذا إشارة إىل ما فاستعري واشتق منه حبسبه فقيل فالن جبل ال يتزحزح تصورا ملع

ركب فيه من الطبع الذى يأىب على الناقل نقله، وفالن ذو جبلة أي غليظ اجلسم، وثوب جيد اجلبلة، وتصور منه 
  )ولقد أضل منكم جبال كثريا(معىن العظم فقيل للجماعة العظيمة جبل قال اهللا تعاىل 

  .جبال وجبال وجبال وجبال: وقرئ جبال مثقال، قال التوذى أي مجاعة تشبيها باجلبل يف العظم
أي اجملبولني على أحواهلم الىت ) واتقوا الذى خلقكم واجلبلة االولني: (وقال غريه جبال مجع جبلة ومنه قوله عزوجل

كاجلبل يف وجبل صار ) قل كل يعمل على شاكلته(بنوا عليها وسبلهم الىت قيضوا لسلوكها املشار إليها بقوله تعاىل 
  .الغلظ
  .فاجلبينان جانبا اجلبهة) وتله للجبني(قال تعاىل : جنب

واجلنب ضعف القلب عما حيق أن يقوى عليه ورجل جبان وامرأة جبان وأجبنته وجدته جبانا وحكمت جببنه، واجلنب 
  .ما يؤكل وجتنب اللنب صار كاجلنب

والنجم يقال له جبهة تصورا أنه ) هبا جباههم وجنوهبم فتكوى(اجلبهة موضع السجود من الرأس قال اهللا تعاىل : جبه
كاجلبهة للمسمى باالسد، ويقال العيان الناس جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه، وروي عن النيب صلى 

  .أي اخليل" ليس يف اجلبهة صدقة " اهللا عليه وسلم أنه قال 



  جابية ومجعها جواب، قال يقال جبيت املاء يف احلوض مجعته واحلوض اجلامع له: جىب
) جيىب إليه مثرات كل شئ: (ومنه استعري جبيت اخلراج جباية ومنه قوله تعاىل) وجفان كاجلواب: (اهللا تعاىل

) وإذا مل تأهتم بآية قالوا لوال اجتبيتها(وقال تعاىل ) فاجتباه ربه(واالجتباء اجلمع على طريق االصطفاء قال عزوجل 
  .ريضا منهم بأنك ختترع هذه اآليات وليست من اهللاأي يقولون هال مجعتها تع

واجتباء اهللا العبد ختصيصه إياه بفيض إهلى يتحصل له منه أنواع من النعم بال سعى من العبد وذلك لالنبياء وبعض 
  من يقارهبم من

يناهم واجتب -فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني  -وكذلك جيتبيك ربك : (الصديقني والشهداء كما قال تعاىل
جيتىب إليه من يشاء (وقال عزوجل ) مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى: (وقوله تعاىل) وهديناهم إىل صراط مستقيم

  ).إنا اخلصناهم خبالصة ذكرى الدار: (وذلك حنو قوله تعاىل) ويهدى إليه من ينيب
اقتلعت جثته واجملثة ما أي ) اجتثت من فوق االرض: (يقال جثثته فاجنث وجسسته فاجتس قال اهللا عزوجل: جث

  جيث به
وجثة الشئ شخصه الناتى واجلث ما ارتفع من االرض كاالكمة واجلثيثة مسيت به ملا يأيت جثته بعد طحنه، 

  .واجلثجاث نبت
استعارة للمقيمني من قوهلم جثم الطائر إذا قعد ولطئ باالرض، واجلثمان ) فأصبحوا يف ديارهم جامثني: (جثم

  .ورجل جثمة وجثامة كناية عن النئوم والكسالن شخص االنسان قاعدا،
جثى على ركبتيه جثوا وجثيا فهو جاث حنو عتا يعتو عتوا وعتيا ومجعه جثى حنو باك وبكى وقوله عزوجل : جثا

  .يصح أن يكون مجعا حنو بكى وأن يكون مصدرا موصوفا به) ونذر الظاملني فيها جثيا(
  .فموضوع موضع اجلمع، كقولك مجاعة قائمة وقاعدة) جاثيةوترى كل أمة : (واجلاثية يف قوله عزوجل

اجلحود نفى ما يف القلب إثباته وإثبات ما يف القلب نفيه، يقال جحد جحودا وجحدا قال عزوجل : جحد
وجيحد خيتص بفعل ذلك يقال رجل جحد ) بآياتنا جيحدون(وقال عزوجل ) وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم(

  الفقر، وأرضشحيح قليل اخلري يظهر 
  .جحدة قليلة النبت، يقال جحدا له ونكدا وأجحد صار ذا جحد

اجلحمة شدة تأجج النار ومنه اجلحيم، وجحم وجهه من شدة الغضب استعارة من جحمة النار وذلك من : جحم
  .ثوران حرارة القلب، وجحمت االسد عيناه لتوقدمها

دا وكذلك جد يف أمره وأجد صار ذا جد، وتصور من اجلد قطع االرض املستوية ومنه جد يف سريه جيد ج: جد
جددت االرض القطع اجملرد فقيل جددت االرض إذا قطعته على وجه االصالح، وثوب جديد أصله املقطوع مث 

أئذا متنا : (إشارة إىل النشأة الثانية وذلك قوهلم) بل هم يف لبس من خلق جديد(جعل لكل ما أحدث إنشاؤه، قال 
وقوبل اجلديد باخللق ملا كان املقصود باجلديد القريب العهد بالقطع من الثوب، ومنه ) رجع بعيدوكنا ترابا ذلك 

  قيل الليل والنهار اجلديدان

مجع جدة أي طريقة ظاهرة من قوهلم طريق جمدود أي مسلوك ) ومن اجلبال جدد بيض(واالجدان، قال تعاىل 
  .مقطوع

  ومنه جادة الطريق،



: أن الىت انقطع لبنها، وجد ثدى أمه على طريق الشتم، ومسى الفيض االهلى جدا قال تعاىلواجلدود واجلداء من الض
أي فيضه وقيل عظمته وهو يرجع إىل االول، وإضافته إليه على سبيل اختصاصه مبلكه، ومسى ) وأنه تعاىل جد ربنا(

ال " ظت، وقوله عليه السالم ما جعل اهللا تعاىل لالنسان من احلظوظ الدنيوية جدا وهو البخت فقيل جددت وحظ
أي ال يتوصل إىل ثواب اهللا تعاىل يف اآلخرة وإمنا ذلك باجلد يف الطاعة وهذا هو الذى أنبأ " ينفع ذا اجلد منك اجلد 

ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو (اآلية ) من كان يريد العاملة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد: (عنه قوله تعاىل
  .واجلد أبو االب وأبو االم) يوم ال ينفع مال وال بنون(وإىل ذلك أشار بقوله ) لئك كان سعيهم مشكورامؤمن فأو

، )يوم ال ينفع مال وال بنون: (وقيل معىن ال ينفع ذا اجلد ال ينفع أحدا نسبه وأبوته فكما نفى نفع البنني يف قوله
  .كذلك نفى نفع االبوة يف هذه اآلية واحلديث

  مجع اجلدث يقال) يوم خيرجون من االجداث سراعا: ( تعاىلقال اهللا: جدث
  ).فإذاهم من االجداث إىل رهبم ينسلون: (جدث وجدف وىف سورة يس

اجلدار احلائط إال أن احلائط يقال اعتبارا باالحاطة باملكان واجلدار يقال اعتبارا بالنتو واالرتفاع ومجعه جدر : جدر
وىف ) أو من وراء جدر: (وقال تعاىل) جدارا يريد أن ينقض فأقامه: (وقال) المنيوأما اجلدار فكان لغ: (قال تعاىل
وجدرت اجلدار رفعته واعترب منه معىن النتو فقيل جدر الشجر إذا خرج ورقه " حىت يبلغ املاء اجلدر : " احلديث

جدر الصىب كأنه مجص ومسى النبات الناتئ من االرض جدرا الواحد جدرة، وأجدرت االرض أخرجت ذلك، و
وجدر إذا خرج جدريه تشبيها جبدر الشجر، وقيل اجلدرى واجلدرة سلعة تظهر يف اجلسد ومجعها أجدار، وشاة 

  .جدراء
واجليدر القصري اشتق ذلك من اجلدار وزيد فيه حرف على سبيل التهكم حسبما بيناه يف أصول االشتقاق، واجلدير 

  .اجلدار وقد جدر بكذا فهو جدير وما أجدره بكذا وأجدر به املنتهى النتهاء االمر إليه انتهاء الشئ إىل
  اجلدال املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة وأصله من جدلت احلبل أي: جدل

  .أحكمت فتله ومنه اجلديل، وجدلت البناء أحكمته ودرع جمدولة
  أن املتجادلني يفتلواالجدل الصقر احملكم البنية، واجملدل القصر احملكم البناء، ومنه اجلدال فك

كل واحد اآلخر عن رأيه، وقيل االصل يف اجلدال الصراع وإسقاط االنسان صاحبه على اجلدالة وهى االرض 
 -وإن جادلوك فقل اهللا أعلم  -الذين جيادلون يف آيات اهللا  -وجادهلم بالىت هي أحسن : (الصلبة، قال اهللا تعاىل

وقال ) وكان االنسان أكثر شئ جدال -ما ضربوه لك إال جدال  -ا جدلن -وقرئ  -قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 
وال جدال  -ومن الناس من جيادل يف اهللا  -وجادلوا بالباطل  -جيادلنا يف قوم لوط  -وهم جيادلون يف اهللا : (تعاىل

  ).يا نوح قد جادلتنا -يف احلج 
فجعلهم : (ت الذهب جذاذ ومنه قوله تعاىلكسر الشئ وتفتيته ويقال حلجارة الذهب املكسورة ولفتا: اجلذ: جذ

  .أي غري مقطوع عنهم وال خمترع، وقيل ما عليه جذة أي متقطع من الثياب) عطاء غري جمذوذ -جذاذا 
  )يف جذوع النخل(اجلذع مجعه جذوع : جذع

دهر اجلذع جذعته قطعته قطع اجلذع، واجلذع من االبل ما أتت هلا مخس سنني ومن الشاة ما متت له سنة ويقال لل
  .تشبيها باجلذع من احليوانات

أو جذوة من : (اجلذوة واجلذوة الذى يبقى من احلطب بعد االلتهاب واجلمع جذى وجذى قال عزوجل: جذو
يقال جذا جيذو حنو جثا جيثو إال أن جذا أدل على اللزوم، يقال جذا القراد يف جنب البعري إذا : قال اخلليل) النار



جمموع : ورجل جاذ" كمثل االرزة اجملذية : " الشجرة صارت ذات جذوة وىف احلديث شد التزاقه به، وأجذت
  .الباع كأن يديه جذوة وامرأة جاذية

ومسى القدح ) واجلروح قصاص: (اجلرح أثر داء يف اجللد يقال جرحه جرحا فهو جريح وجمروح، قال تعاىل: جرح
الفهود والطيور جارحة ومجعها جوارح إما الهنا جترح يف الشاهد جرحا تشبيها به، وتسمى الصائدة من الكالب و

ومسيت االعضاء الكاسبة جوارح تشبيها هبا ) وما علمتم من اجلوارح مكلبني: (وإما الهنا تكسب، قال عزوجل
  الحد هذين، واالجتراح اكتساب االمث وأصله من اجلراحة كما أن االقتراف من قرف القرحة،

  ).رحوا السيئاتأم حسب الذين اجت: (قال تعاىل
فيجوز أن ) كأهنم جراد منتشر: (وقال) فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل: (اجلراد معروف قال تعاىل: جرد

جيعل أصال فيشتق من فعله جرد االرض ويصح أن يقال مسى ذلك جلرده االرض من النبات، يقال أرض جمرودة أي 
  .شعر، وثوب جرد خلق وذلك لزوال وبره وقوتهأكل ما عليها حىت جتردت، وفرس أجرد منحسر ال

وجترد عن الثوب وجردته عنه وامرأة حسنة املتجرد، وروى جردوا القرآن أي ال تلبسوه شيئا آخر ينافيه، واجنرد 
  .بنا السري وجرد االنسان شرى جلده من أكل اجلراد

كل ما عليها واجلروز الذى يأكل أي منقطع النبات من أصله، وأرض جمروزة أ) صعيدا جرزا(قال عزوجل : جرز
ال ترضى شانية إال جبرزه أي باستئصال، واجلارز الشديد من السعال تصور منه معىن اجلرز، : على اخلوان وىف مثل

  .واجلراز قطع بالسيف وسيف جراز
  جرع املاء جيرع وقيل جرع: جرع

قدر ما يتجرع وأفلت جبريعة الذقن بقدر واجلرعة ) يتجرعه وال يكاد يسيغه: (وجترعه إذا تكلف جرعه قال عزوجل
جرعة من النفس، ونوق جماريع مل يبق يف ضروعها من اللنب إال جرع، واجلرع واجلرعاء رمل ال ينبت شيئا كأنه 

  .يتجرع البذر
يقال للمكان الذى يأكله السيل فيجرفه أي يذهب به جرف، وقد ) على شفا جرف هار(قال عزوجل : جرف

  .اجتاحه تشبيها به، ورجل جراف نكحة كأنه جيرف يف ذلك العمل جرف الدهر ماله أي
أصل اجلرم قطع الثمرة عن الشجر ورجل جارم وقوم جرام ومثر جرمي واجلرامة ردئ التمر اجملروم وجعل : جرم

يف  بناؤه بناء النفاية، وأجرم صار ذا جرم حنو أمثر وأمتر وألنب، واستعري ذلك لكل اكتساب مكروه وال يكاد يقال
  .عامة كالمهم للكيس احملمود ومصدره جرم، وقول الشاعر يف صفة عقاب

فإنه مسى اكتساهبا الوالدها جرما من حيث إهنا تقتل الطيور أو النه تصورها بصورة * جرمية نامض يف رأس نيق * 
  مرتكب اجلرائم الجل أوالدها كما قال

إن الذين أجرموا كانوا : (، فمن االجرام قوله عزوجلبعضهم ما ذو ولد وإن كان هبيمة إال ويذنب الجل أوالده
وقال تعاىل ) كلوا ومتتعوا قليال إنكم جمرمون(وقال تعاىل ) فعلى إجرامي(وقال تعاىل ) من الذين آمنوا يضحكون

ال (ومن جرم قال تعاىل ) إن اجملرمني يف عذاب جهنم خالدون: (وقال عزوجل) إن اجملرمني يف ضالل وسعر(
ال (فمن قرأ بالفتح فنحو بغيته ماال ومن ضم فنحو أبغيته ماال أي أغثته قال عزوجل ) قاقي أن يصيبكمجيرمنكم ش

فمن كسر فمصدر ومن فتح فجمع جرم، ) فعلى إجرامي: (وقوله عزوجل) جيرمنكم شنآن قوم على أن التعدلوا
  .واستيعر من اجلرم أي القطع حرمت صوف الشاة وجترم الليل

اجملروم حنو نقض ونفض للمنقوض واملنفوض وجعل امسا للجسم اجملروم وقوهلم فالن حسن اجلرم  واجلرم يف االصل



  .أي اللون فحقيقته كقولك حسن السخاء
وأما قوهلم حسن اجلرم أي الصوت فاجلرم يف احلقيقة إشارة إىل موضع الصوت ال إىل ذات الصوت ولكن ملا كان 

  كقولكاملقصود بوصفه باحلسن هو الصوت فسر به 

يتناول " ال " قيل إن ) الجرم(فالن طيب احللق وإمنا ذلك إشارة إىل الصوت ال إىل احللق نفسه، وقوله عزوجل 
وأن (ومعىن جرم كسب أو جىن * ال وأبيك ابنة العامري : * وىف قول الشاعر) ال أقسم: (يف قوله" ال " حمذوفا حنو 
ه النار، وقيل جرم وجرم مبعىن لكن خص هبذا املوضع جرم كما يف موضع املفعول كأنه قال كسب لنفس) هلم النار

خص عمر بالقسم وإن كان عمر وعمر مبعىن ومعناه ليس جبرم أن هلم النار تنبيها أهنم اكتسبوها مبا ارتكبوه إشارة 
عزوجل  وقد قيل يف ذلك أقوال أكثرها ليس مبرتضى عند التحقيق وعلى ذلك قوله) ومن أساء فعليها(إىل حنو قوله 

  .فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم منكرة وهم مستكربون(
  ).ال جرم أهنم يف اآلخرة هم اخلاسرون: (وقال تعاىل) الجرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون

: اجلرى املر السريع وأصله كمر املاء وملا جيرى جبريه، يقال جرى جيرى جرية وجريا وجريانا قال عزوجل: جرى
  وهذه(
فيها : (وقال تعاىل) ولتجرى الفلك(قال ) جنات عدن جترى من حتتها االهنار: (وقال تعاىل) الهنار جترى من حتيتا

أي يف السفينة الىت جترى يف البحر ومجعها جوار قال ) إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية: (وقال) عني جارية
ويقال للحوصلة جرية إما النتهاء ) وار يف البحر كاالعالمومن آياته اجل(وقال تعاىل ) اجلوار املنشآت(عزوجل 

  .الطعام إليها يف جريه أو الهنا جمرى للطعام
واالجريا العادة الىت جيرى عليها االنسان واجلرى الوكيل والرسول اجلارى يف االمر وهو أخص من لفظ الرسول 

يصح أن يدعى فيه معىن االصل أي ال " طان ال يستجرينكم الشي" والوكيل وقد جريت جريا وقوله عليه السالم 
حيملنكم أن جتروا يف ائتماره وطاعته ويصح أن جتعله من اجلرى أي الرسول والوكيل ومعناه ال تتولوا وكالة 

إمنا ذلكم الشيطان (وقال عزوجل ) فقاتلوا أولياء الشيطان(الشيطان ورسالته وذلك إشارة إىل حنو قوله عز وجل 
  ).خيوف أولياءه

اجلزع أبلغ من احلزن فإن احلزن عام واجلزع هو حزن يصرف ) سواء علينا أجزعنا أم صربنا(قال تعاىل : زعج
  االنسان عما هو

بصدده ويقطعه عنه، وأصل اجلزع قطع احلبل من نصفه يقال جزعته فاجنزع ولتصور االنقطاع منه قيل جزع 
لون جزع وعنه استعري قوهلم حلم جمزع إذا كان ذا لونني، الوادي ملنقطعه، والنقطاع اللون بتغريه قيل للخرز املت

وقيل للبسرة إذا بلغ االرطاب نصفها جمزعة، واجلازع خشبة جتعل يف وسط البيت فتلقى عليها رؤوس اخلشب من 
  اجلانبني وكأمنا مسى

  .بذلك إما لتصور اجلزعة ملا محل من العبء وإما لقطعه بطوله وسط البيت
  .تقوم به مجلته كأجزاء السفينة وأجزاء البيت وأجزاء اجلملة من احلسابجزء الشئ ما ي: جزء

أي نصيب ) لكل باب منهم جزء مقسوم: (وقال عزوجل) مث اجعل على كل جبل منهن جزءا: (قال اهللا تعاىل
رأة وقيل ذلك عبارة عن االناث من قوهلم أجزأت امل) وجعلوا له من عباده جزءا: (وذلك جزء من الشئ وقال تعاىل

  .أتت بأنثى، وجزأ االبل جمزأ وجزءا اكتفى بالبقل عن شرب املاء



  .وقيل اللحم السمني أجزأ من املهزول، وجزأة السكني العود الذى فيه السيالن تصورا أنه جزء منه
وال  ال جيزى والد عن ولده: (وقال تعاىل) جتزى نفس عن نفس شيئا: (اجلزاء الغناء والكفاية قال اهللا تعاىل: جزاء

واجلزاء ما فيه الكفاية من املقابلة إن خريا فخري وإن شرا فشر، يقال جزيته كذا ) مولود هو جاز عن والده شيئا
  .وبكذا قال اهللا تعاىل

وجزاهم مبا صربوا جنة : (وقال تعاىل) وجزاء سيئة سيئة مثلها -فله جزاء احلسىن : (وقال) وذلك جزاء من تزكى(
وما جتزون إال ما كنتم  -أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا  -اؤكم جزاء موفورا جز: (وقال عزوجل) وحريرا
حىت يعطوا : (واجلزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك لالجتزاء هبا يف حقن دمهم قال اهللا تعاىل) تعملون

ئ يف القرآن إال ويقال جازيك فالن أي كافيك ويقال جزيته بكذا وجازيته ومل جي) اجلزية عن يد وهم صاغرون
جزى دون جازى وذاك أن اجملازاة هي املكافأة وهى املقابلة من كل واحد من الرجلني واملكافأة هي مقابلة نعمة 

  .بنعمة هي كفؤها ونعمة اهللا تعاىل ليست من ذلك وهلذا ال يستعمل لفظ املكافأة يف اهللا عز وجل وهذا ظاهر
  أصل) وال جتسسوا: (قال اهللا تعاىل: جس

جلس مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم وهو أخص من احلس فإن احلس تعرف ما يدركه ا
  .احلس، واجلس تعرف حال ما من ذلك ومن لفظ اجلس اشتق اجلاسوس

  .اجلسد كاجلسم لكنه أخص: جسد
سد ماله لون واجلسم يقال ال يقال اجلسد لغري االنسان من خلق االرض وحنوه وأيضا فإن اجل: قال اخلليل رمحه اهللا

: يشهد ملا قال اخلليل وقال) وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام: (ملا ال يبني له لون كاملاء واهلواء وقوله عزوجل
وباعتبار اللون قيل للزعفران جساد ) وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب: (وقال تعاىل) عجال جسدا له خوار(

  .واجملسد الثوب الذى بلى اجلسد واجلسد واجلاسد، واجلسد من الدم ما قد يبسوثوب جمسد مصبوغ باجلساد، 

اجلسم ماله طول وعرض وعمق وال خترج أجزاء اجلسم عن كوهنا أجساما وإن قطع ما قطع وجزئ ما قد : جسم
  -وزاده بسطة يف العلم واجلسم : (جزئ، قال اهللا تعاىل

راء االشباح معىن معتد به، واجلسمان قيل هو الشخص والشخص قد تنبيها أن ال و) وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
  .خيرج من كونه شخصا بتقطيعه وجتزئته خبالف اجلسم

: جعل لفظ عام يف االفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواهتا ويتصرف على مخسة أوجه، االول: جعل
من * فقد جعلت قلوص بىن سهيل : الشاعرجيرى جمرى صار وطفق فال يتعدى حنو جعل زبد يقول كذا، قال 

وجعل الظلمات : (جيرى جمرى أو جد فيتعدى إىل مفعول واحد حنو قوله عزوجل: االكوار مرتعها قريب والثاىن
وجعل لكم من : (يف إجياد شئ من شئ وتكوينه منه حنو: والثالث) وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة -والنور 

يف تصيري الشئ على حالة دون : والرابع) وجعل لكم فيها سبال -م من اجلبال أكنانا وجعل لك -أنفسكم أزواجا 
وقوله ) وجعل القمر فيهن نورا -جعل لكم مما خلق ظالال : (وقوله) الذى جعل لكم االرض فراشا: (حالة حنو
  احلكم بالشئ على الشئ: واخلامس) إنا جعلناه قرآنا عربيا: (تعاىل

وأما الباطل فنحو قوله ) إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني(ا احلق فنحو قوله تعاىل حقا كان أو باطال فأم
) الذين جعلوا القرآن عضني -وجيعلون هللا البنات  -وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا : (عزوجل

ه فهو أعم من االجرة والثواب، واجلعالة خرقة ينزل هبا القدر، واجلعل واجلعالة واجلعيلة ما جيعل لالنسان بفعل
  .وكلب جيعل كناية عن طلب السفاد واجلعل دويبة



وائت اجلفنة : " وىف حديث) وجفان كاجلواب: (اجلفنة خصت بوعاء االطعمة ومجعها جفان قال عزوجل: جفن
أجفان ومسى  أي الطعام، وقيل للبئر الصغرية جفنة تشبيها هبا، واجلفن خص بوعاء السيف والعني ومجعه" الغراء 

  .الكرم جفنا تصورا أنه وعاء العنب
وهو ما يرمى به الوادي أو القدر من الغثاء إىل جوانبه يقال أجفأت ) فأما الزبد فيذهب جفاء: (قال اهللا تعاىل: جفا

القدر زبدها ألقته إجفاء، وأجفأت االرض صارت كاجلفاء يف ذهاب خريها وقيل أصل ذلك الواو ال اهلمز، ويقال 
  القدر وأجفت ومنه اجلفاء وقد جفوته أجفوه جفوة وجفاء، ومن أصله أخذ جفت

  .جفا السرج عن ظهر الدابة رفعه عنه
ومل ) ذو اجلالل واالكرام(اجلاللة عظم القدر واجلالل بغري اهلاء التناهى يف ذلك وخص بوصف اهللا تعاىل فقيل : جل

  يستعمل

ذلك إما خللقه االشياء العظيمة املستدل هبا عليه أو النه جيل عن يف غريه، واجلليل العظيم القدر ووصفه تعاىل ب
االحاطة به أو النه جيل أن يدرك باحلواس وموضوعه للجسم العظيم الغليظ وملراعاة معىن الغلظ فيه قوبل بالدقيق، 

  .وقوبل العظيم بالصغري فقيل جليل ودقيق وعظيم وصغري
حدمها باآلخر فقيل ما له جليل وال دقيق وما أجلين وال أدقىن أي ما وقيل للبعري جليل وللشاة دقيق اعتبارا ال

أعطاين بعريا وال شاة، مث صار مثال يف كل كبري وصغري، وخص اجلاللة بالناقة اجلسيمة واجللة باملسان منها، واجللل 
به عن الشئ احلقري  كل شئ عظيم، وجللت كذا تناولت وجتللت البقر تناولت جالله واجللل املتناول من البقر وعرب

  .وعلى ذلك قوله كل مصيبة بعده جلل، واجللل ما يغطى به الصحف مث مسيت الصحف جملة
  وأما اجللجلة فحكاية الصوت وليس من ذلك

  .االصل يف شئ، ومنه سحاب جملجل أي مصوت، فأما سحاب جملل فمن االول كأنه جيلل االرض باملاء والنبات
وأجلبت عليه * وقد جيلب الشئ البعيد اجلواب : * ل جلبت جلبا، قال الشاعرأصل اجللب سوق الشئ يقا: جلب

قيل " ال جلب : " واجللب املنهى عنه يف قوله) وأجلب عليهم خبيلك ورجلك: (صحت عليه بقهر قال اهللا عزوجل
لى فرسه وهو أن هو أن جيلب املصدق أغنام القوم عن مرعاها فيعدها، وقيل هو أن يأيت أحد املتسابقني مبن جيلب ع

  .يزجره ويصيح به ليكون هو السابق
واجللبة قشرة تعلو اجلرح وأجلب فيه واجللب سحابة رقيقة تشبه اجللبة، واجلالبيب القمص واخلمر الواحد 

  .جلباب
  .وذلك أعجمى ال أصل له يف العربية) وملا برزوا جلالوت وجنوده: (قال تعاىل: جلت
: وقوله تعاىل) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها: (د، قال اهللا تعاىلاجللد قشر البدن ومجعه جلو: جلد

  اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاىن تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم(
  .واجللود عبارة عن االبدان، والقلوب عن النفوس) وقلوهبم إىل ذكر اهللا

وقالوا جللودهم مل  -شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون  حىت إذا جاءوها: (وقوله عز وجل
  .فقد قيل اجللود ههنا كناية عن الفروج) شهدمت علينا

فاجلدوهم مثانني : (وجلده ضرب جلده حنو بطنه وظهره وضربه باجللد حنو عصاه إذا ضربه بالعصا، وقال تعاىل
وقد جلد جلدا فهو جلد وجليد أي قوى وأصله الكتساب اجللد قوة، واجللد اجللد املنزوع عن احلوار ) جلدة

  ويقال ماله معقول وال جملود أي عقل وجلد، وأرض جلدة تشبيها بذلك وكذا ناقة جلدة وجلدت كذا



أي جعلت له جلدا وفرس جملد ال يفزع من الضرب وإمنا هو تشبيه باجمللد الذى ال يلحقه من الضرب أمل واجلليد 
  .بيها باجللد يف الصالبةالصقيع تش

أصل اجللس الغليظ من االرض ومسى النجد جلسا لذلك، وروى أنه عليه السالم أعطاهم املعادن القبلية : جلس
  غوريها وجلسها، وجلس أصله أن يقصد مبقعده جلسا من االرض مث

  .جعل اجللوس لكل قعود واجمللس لكل موضع يقعد فيه االنسان
  ).يل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكموإذا ق: (قال اهللا تعاىل

أصل اجللو الكشف الظاهر يقال أجليت القوم عن منازهلم فجلوا عنها أي أبرزهتم عنها ويقال جاله حنو قول : جلو
جلالء ولو ال أن كتب اهللا عليهم ا: (ثبات عليها ذهلا واكتئاهبا وقال اهللا عزوجل* فلما جالها بااليام حتريت : الشاعر

ومنه جالىل خرب وخرب جلى وقياس جلى ومل يسمع فيه جال، وجلوت العروس جلوة وجلوت ) لعذهبم يف الدنيا
  .السيف جالء والسماء جلواء أي مصحية ورجل أجلى انكشف بعض رأسه عن الشعر

وقيل فالن ) به للجبلفلما جتلى ر: (وقد يكون باالمر والفعل حنو) والنهار إذا جتلى: (والتجلى قد يكون بالذات حنو
  .ابن جال أي مشهور وأجلوا عن قتيل إجالء

أي كثريا من مجة املاء أي معظمه وجمتمعه الذى جم فيه املاء عن ) وحتبون املال حبا مجا: (قال اهللا تعاىل: جم
  السيالن، وأصل الكلمة من اجلمام أي الراحة لالقامة وترك

حىت عجز عن حتمل الزيادة والعتبار معىن الكثرة قيل اجلمة لقوم  حتمل التعب، ومجام املكوك دقيقا إذا امتال
جيتمعون يف حتمل مكروه وملا اجتمع من شعر الناصية، ومجة البئر مكان جيتمع فيه املاء كأنه أجم أياما، وقيل للفرس 

  .اعتبارا جبمة الناصيةمجوم الشد تشبيها به، واجلماء الغفري واجلم الغفري اجلماعة من الناس وشاة مجاء ال قرن هلا 
أصله يف الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه يف مروره وجريانه وذلك أبلغ من النشاط ) وهم جيمحون: (قال تعاىل: مجح

  .واملرح، واجلماح سهم جيعل على رأسه كالبندقة يرمى به الصبيان
ومجع  -ع الشمس والقمر ومج: (اجلمع ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض، يقال مجعته فاجتمع، وقال عزوجل: مجع

ملغفرة من اهللا ورمحة خري : (وقال تعاىل) جيمع بيننا ربنا مث يفتح بيننا باحلق: (وقال تعاىل) مجع ماال وعدده -فأوعى 
  إن اهللا جامع: (وقال تعاىل) فجمعناهم مجعا: (وقال تعاىل) قل لئن اجتمعت االنس واجلن -مما جيمعون 

: أي أمر له خطر جيتمع الجله الناس فكأن االمر نفسه مجعهم وقوله تعاىل) على أمر جامعوإذا كانوا معه  -املنافقني 
ويقال ) يوم جيمعكم ليوم اجلمع: (وقال تعاىل) ذلك يوم اجلمع(أي مجعوا فيه حنو ) ذلك يوم جمموع له الناس(

وإن كل ملا مجيع لدينا (وجل وقال عز) وما أصابكم يوم التقى اجلمعان: (للمجموع مجع ومجيع ومجاعة وقال تعاىل
وأمجعت كذا أكثر ما يقال فيما * جبمع غري مجاع : واجلماع يقال يف أقوام متفاوتة اجتمعوا قال الشاعر) حمضرون

* هل أغزون يوما وأمري جممع : * قال الشاعر) فأمجعوا أمركم وشركاءكم(يكون مجعا يتوصل إليه بالفكرة حنو 
ويقال أمجع املسلمون على كذا اجتمعت آراؤهم عليه وهنب جممع ما توصل إليه  )فأمجعوا كيدكم: (وقال تعاىل

قيل مجعوا آراءهم يف التدبري عليكم وقيل مجعوا ) إن الناس قد مجعوا لكم: (بالتدبري والفكرة وقوله عزوجل
  .جنودهم

  ومجيع وأمجع وأمجعون يستعمل لتأكيد االجتماع على االمر، فأما أمجعون
وأتوين بأهلكم  -فسجد املالئكة كلهم أمجعون : (عرفة وال يصح نصبه على احلال حنو قوله تعاىلفتوصف به امل

فكيدوين (وقال ) اهبطوا منها مجيعا: (فأما مجيع فإنه قد ينصب على احلال فيؤكد به من حيث املعىن حنو) أمجعني



) للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا إذا نودى(وقوهلم يوم اجلمعة الجتماع الناس للصالة، قال تعاىل ) مجيعا
ومسجد اجلامع أي االمر اجلامع أو الوقت اجلامع وليس اجلامع وصفا للمسجد، ومجعوا شهدوا اجلمعة أو اجلامع أو 

  .اجلماعة
 وأتان جامع إذا محلت وقدر مجاع جامع عظيمة واستجمع الفرس جريا بالغ فمعىن اجلمع ظاهر، وقوهلم ماتت املرأة
جبمع إذا كان ولدها يف بطنها فلتصور اجتماعهما، وقوهلم هي منه جبمع إذا مل تفتض فالجتماع ذلك العضو منها 

  .وعدم التشقق فيه
وضربه جبمع كفه إذا مجع أصابعه فضربه هبا وأعطاه من الدراهم مجع الكف أي ما مجعته كفه، واجلوامع االغالل 

  .جلمعها االطراف
كثري وذلك ضربان أحدمها مجال خيتص االنسان به يف نفسه أو بدنه أو فعله، والثاىن ما يوصل اجلمال احلسن ال: مجل

  .منه إىل غريه
تنبيها أنه منه تفيض " إن اهللا مجيل حيب اجلمال " وعلى هذا الوجه ما روى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .اخلريات الكثرية فيحب من خيتص بذلك
فاصرب  -فصرب مجيل : (ويقال مجيل ومجال ومجال على التكثري قال اهللا) ا مجال حني ترحيونولكم فيه: (وقال تعاىل
  وقد جاملت فالنا وأمجلت يف كذا، ومجالك أي أمجل واعترب منه معىن الكثرة فقيل لكل) صربا مجيال

وقد أمجلت احلساب  مجاعة غري منفصلة مجلة ومنه قيل للحساب الذى مل يفصل والكالم الذى مل يبني تفصيله جممل
أي جمتمعا ال كما أنزل جنوما ) وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة: (وأمجلت يف الكالم قال تعاىل

مفترقة، وقول الفقهاء اجململ ما حيتاج إىل بيان فليس حبد له وال تفسري وإمنا هو ذكر أحد أحوال بعض الناس معه، 
  .نفسه الىت هبا يتميز، وحقيقة اجململ هو املشتمل على مجلة أشياء كثرية غري ملخصة والشئ جيب أن تبني صفته يف

وقوله ) حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط: (واجلمل يقال للبعري إذا بزل ومجعه مجال وأمجال ومجالة، قال اهللا تعاىل
  )مجاالت صفر(

، واجلامل قطعة من االبل معها راعيها كالباقر، مجع مجالة، واجلمالة مجع مجل وقرئ مجاالت بالضم وقيل هي القلوص
ولكم فيها (وقوهلم اختذ الليل مجال فاستعارة كقوهلم ركب الليل وتسمية اجلمل بذلك يكون ملا قد أشار إليه بقوله 

  .الهنم كانوا يعدون ذلك مجاال هلم) مجال
  .ومجلت الشحم أذبته واجلميل الشحم املذاب واالجتمال االدهان به

  .امرأة لبنتها جتملي وتعففى أي كلى اجلميل واشريب العفافة وقالت
أصل اجلن ستر الشئ عن احلاسة، يقال جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه ستره وأجنه جعل له ما جينه كقولك : جن

  .قربته وأقربته وسقيته وأسقيته
ن القلب لكونه مستورا عن احلاسة واجلنا) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا(وجن عليه كذا ستر عليه قال عزوجل 

واجلنة كل " الصوم جنة : " وىف احلديث) اختذوا أمياهنم جنة: (واجملن واجملنة الترس الذى جين صاحبه قال عز وجل
 -لقد كان لسبا يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال : (بستان ذى شجر يستر بأشجاره االرض، قال عزوجل

  لوالو -وبدلناهم جبنتيهم جنتني 
من النواضح تسقى جنة : * قيل وقد تسمى االشجار الساترة جنة، وعلى ذلك محل قول الشاعر) إذ دخلت جنتك

ومسيت اجلنة إما تشبيها باجلنة يف االرض وإن كان بينهما بون، وإما لستره نعمها عنا املشار إليها بقوله * سحقا 



إمنا قال جنات بلفظ اجلمع لكون : بن عباس رضى اهللا عنهقال ا) فال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني(تعاىل 
  .اجلنان سبعا جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار اخللد وجنة املأوى ودار السالم وعليني

وذلك فعيل يف معىن ) وإذا أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم(واجلنني الولد مادام يف بطن أمه ومجعه أجنة قال تعاىل 
أحدمها للروحانيني املستترة عن احلواس : قرب، وذلك فعيل يف معىن فاعل، واجلن يقال على وجهنيمفعول، واجلنني ال

  كلها بإزاء االنس فعلى هذا تدخل فيه

املالئكة كلها جن، وقيل بل : املالئكة والشياطني فكل مالئكة جن وليس كل جن مالئكة، وعلى هذا قال أبو صاحل
  :وحانيني ثالثةاجلن بعض الروحانيني، وذلك أن الر

أخيار وهم املالئكة، وأشرار وهم الشياطني، وأوساط فيهم أخيار وأشرار، وهم اجلن ويدل على ذلك قوله تعاىل 
من اجلنة : (واجلنة مجاعة اجلن قال تعاىل) وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون(إىل قوله عزوجل ) قل أوحى إىل(

  .واجلنة اجلنون) جلنة نسباوجعلوا بينه وبني ا: (وقال تعاىل) والناس
أي جنون واجلنون حائل بني النفس والعقل وجن فالن قيل أصابه اجلن وبىن ) ما بصاحبكم من جنة: (وقال تعاىل

زكم ولقى وحم، وقيل اصيب جنانه وقيل حني بني نفسه وعقله فجن عقله بذلك : فعله على فعل كبناء االدواء حنو
وقيل ) أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون: (ه من يعلمه من اجلن وكذلك قوله تعاىلأي ضام) معلم جمنون(وقوله تعاىل 

) واجلان خلقناه من قبل من نار السموم(جن التالع واآلفاق أي كثر عشبها حىت صارت كأهنا جمنونة وقوله تعاىل 
  .قيل ضرب من احليات) كأهنا جان(فنوع من اجلن وقوله تعاىل 

تتجاىف : (وقال تعاىل) فتكوى هبا جباههم وجنوهبم(ومجعه جنوب، قال اهللا عز وجل  أصل اجلنب اجلارحة: جنب
  جنوهبم عن
مث يستعار يف الناحية الىت تليها كعادهتم يف استعارة سائر ) قياما وقعودا وعلى جنوهبم(وقال عزوجل ) املضاجع

وقيل جنب احلائط وجانبه * مي من عن مييىن مرة وأما: * اجلوارح لذلك حنو اليمني والشمال كقول الشاعر
أي يف أمره وحده الذى حده ) يا حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا(أي القريب، وقال تعاىل ) والصاحب باجلنب(

كبدته وفأدته، وجنب شكا جنبه حنو كبد : لنا، وسار جنيبه وجنيبته وجنابيه وجنابيته، وجنبته أصبت جنبه حنو
وجهني أحدمها الذهاب على ناحيته والثاىن الذهاب إليه فاالول حنو جنبته وأجنبته  وفئد، وبىن من اجلنب الفعل على

أي عن بعد، ورجل جنب وجانب قال * فال حترمىن نائال عن جنابة : * أي البعيد، قال الشاعر) واجلار اجلنب(ومنه 
 -واجتنبوا قول الزور : (وقال عزوجل) الذين جيتنبون كبائر االمث -إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه (عزوجل 

  وذلك أبلغ من قوهلم اتركوه،) فاجتنبوه لعلكم تفلحون(عبارة عن تركهم إياها ) واجتنبوا الطاغوت
وسيجنبها االتقى : (وجنب بنو فالن إذا مل يكن يف إبلهم اللنب، وجنب فالن خريا وجنب شرا قال تعاىل يف النار

  فالن فمعناه أبعد عن وإذا أطلق فقيل جنب) الذى يؤتى ماله يتزكى

من جنبته عن كذا أي أبعدته ) واجنبين وبىن أن نعبد االصنام(اخلري وكذلك يقال يف الدعاء يف اخلري وقوله عز وجل 
  .وقيل هو من جنبت الفرس كأمنا سأله أن يقوده عن جانب الشرك بألطاف منه وأسباب خفية

) وإن كنتم جنبا فاطهروا: (ن االخرى خلقة وقوله تعاىلواجلنب الروح يف الرجلني وذلك إبعاد إحدى الرجلني ع
  .أي إن أصابتكم اجلنابة وذلك بإنزال املاء أو بالتقاء اخلتانني

وقد جنب وأجنب واجتنب وجتنب ومسيت اجلنابة بذلك لكوهنا سببا لتجنب الصالة يف حكم الشرع، واجلنوب 



رب فيها معىن الذهاب عنه الن املعنيني فيها موجودان، واشتق يصح أن يعترب فيها معىن اجملئ من جانب الكعبة وأن يعت
  .من اجلنوب جنبت الريح هبت جنوبا فأجنبنا دخلنا فيها وجنبنا أصابتنا وسحابة جمنوبة هبت عليها

ومسى جانبا الشئ ) وال طائر يطري جبناحيه: (اجلناح جناح الطائر يقال جنح الطائر أي كسر جناحه قال تعايل: جنح
واضمم يدك : (ه فقيل جناحا السفينة وجناحا العسكر وجناحا الوادي وجناحا االنسان جلانبيه، قال عزوجلجناحي

أي جانبك، واضمم إليك جناحك عبارة عن اليد لكون اجلناح كاليد، ولذلك قيل جلناحي الطائر يداه ) إىل جناحك
ضرب يضع : أنه ملا كان الذل ضربنيفاستعارة، وذلك ) واخفض هلما جناح الذل من الرمحة: (وقوله عزوجل

االنسان، وضرب يرفعه، وقصد يف هذا املكان إىل ما يرفعه ال إىل ما يضعه استعار لفظ اجلناح فكأنه قيل استعمل 
واضممم إليك جناحك من (الذل الذى يرفعك عند اهللا تعاىل من أجل اكتسابك الرمحة أو من أجل رمحتك هلما 

ها أسرعت كأهنا استعانت جبناح، وجنح الليل أظل بظالمه واجلنح قطعة من الليل وجنحت العري يف سري) الرهب
أي مالوا من قوهلم جنحت السفينة أي مالت إىل أحد جانبيها ) وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا: (مظلمة، قال تعاىل

  ومسى االمث املائل باالنسان عن احلق جناحا، مث مسى كل إمث
يف غري موضع، وجوانح الصدر االضالع املتصلة رؤوسها يف وسط الزور، ) جناح عليكمال : (جناحا حنو قوله تعاىل

  .الواحدة جاحنة وذلك ملا فيها من امليل
يقال للعسكر اجلند اعتبارا بالغلظة من اجلند أي االرض الغليظة الىت فيها حجارة مث يقال لكل جمتمع جند حنو : جند

ومجع اجلند أجناد وجنود قال تعاىل ) إهنم جند مغرقون -ندنا هلم الغالبون وإن ج: (االرواح جنود جمندة قال تعاىل
اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم  -وما يعلم جنود ربك إال هو  -وجنود إبليس أمجعون (

  رحيا وجنودا

  .فاجلنود االوىل من الكفار واجلنود الثانية الىت مل تروها املالئكة) مل تروها
: أي ميال ظاهرا وعلى هذا غري متجانف المث) فمن خاف من موص جنفا(أصل اجلنف ميل يف احلكم فقوله : جنف

  .أي مائل إليه
جنيت الثمرة واجتنيتها واجلىن واجلىن اجملتىن من الثمر والعسل وأكثر ما يستعمل اجلىن فيما كان غضا، قال : جىن
  :تعاىل

وأجىن الشجر أدرك مثره واالرض كثر جناها واستعري من ) وجنا اجلنتني دان( وقال تعاىل) تساقط عليك رطبا جنيا(
  .ذلك جىن فالن جناية كما استعري اجترم

اجلهد واجلهد الطاقة واملشقة وقيل اجلهد بالفتح املشقة واجلهد الواسع وقيل اجلهد لالنسان، وقال تعاىل : جهد
أي حلفوا واجتهدوا يف احللف أن يأتوا به ) موا باهللا جهد أمياهنموأقس: (وقال تعاىل) والذين ال جيدون إال جهدهم(

  .على أبلغ ما يف وسعهم
واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة، يقال جهدت رأىي وأجهدته أتعبته بالفكر، واجلهاد واجملاهدة 

، وجماهدة الشيطان، وجماهدة النفس، جماهدة العدو الظاهر: استفراغ الوسع يف مدافعة العدو، واجلهاد ثالثة أضرب
إن  -وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا  -وجاهدوا يف اهللا حق جهاده : (وتدخل ثالثتها يف قوله تعاىل

جاهدوا أهواءكم : " وقال صلى اهللا عليه وسلم) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا
  جاهدوا الكفار: " واجملاهدة تكون باليد واللسان، قال صلى اهللا عليه وسلم "كما جتاهدون أعداءكم 

  ".بأيديكم وألسنتكم 



لن : (رأيته جهارا، قال اهللا تعاىل: يقال لظهور الشئ بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع، أما البصر فنحو: جهر
تهرها إذا أظهر ماءها، وقيل ما يف القوم أحد ومنه جهر البئر واج) أرنا اهللا جهرة -نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة 

  .جيهر عيىن، واجلوهر فوعل منه وهو ما إذا بطل بطل حمموله، ومسى بذلك لظهوره للحاسة
وإن جتهر بالقول فإنه يعلم : (وقال عزوجل) سواء منكم من أسر القول ومن جهر به: (وأما السمع فمنه قوله تعاىل

وال جتهر بصالتك  -وأسروا قولكم أو اجهروا به  -القول ويعلم ما تكتمون  إنه يعلم اجلهر من -السر وأخفى 
وقيل كالم جوهرى وجهري يقال لرفيع الصوت ) وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض: (وقال) وال ختافت هبا

  .وملن جيهر حبسنه
يز محل ذلك أو بعثه، وضرب البعري اجلهاز ما يعد من متاع وغريه والتجه) فلما جهزهم جبهازهم: (قال تعاىل: جهز

  جبهازه إذا ألقى متاعه يف رجله فنفر، وجهيزة امرأة حممقة

وهو خلو النفس من العلم، هذا : اجلهل على ثالثة أضرب، االول: وقيل للذئبة الىت ترضع ولد غريها جهيزة جهل
  .ري النظامهو االصل، وقد جعل ذلك بعض املتكلمني معىن مقتضيا لالفعال اجلارية على غ

  .اعتقاد الشئ خبالف ما هو عليه: والثاىن
فعل الشئ خبالف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا كمن يترك الصالة متعمدا، : والثالث

فجعل فعل اهلزو جهال، وقال ) قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني: (وعلى ذلك قوله تعاىل
واجلاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو االكثر وتارة ال على سبيل الذم ) فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة(وجل عز
  .أي من ال يعرف حاهلم وليس يعىن املتخصص باجلهل املذموم) حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف: (حنو

  .لشئ خالف ما هو عليهواجملهل االمر واالرض واخلصلة الىت حتمل االنسان على االعتقاد با
  .واستجهلت الريح الغصن حركته كأهنا محلته على تعاطى اجلهل وذلك استعارة حسنة

  اسم لنار اهللا املوقدة، قيل وأصلها فارسي معرب، وهو جهنام،: جهنم
  .واهللا أعلم

  .مجع جيب) وليضربن خبمرهن على جيوهبن: (قال اهللا تعاىل: جيب
ومثود الذين جابوا : (لغائط من االرض مث يستعمل يف قطع كل أرض، قال تعاىلاجلوب قطع اجلوبة وهى كا: جوب

ويقال هل عندك جائبة خرب ؟ وجواب الكالم هو ما يقطع اجلوب فيصل من فم القائل إىل مسع ) الصخر بالواد
)  أن قالوافما كان جواب قومه إال: (املستمع، لكن خص مبا يعود من الكالم دون املبتدإ من اخلطاب، قال تعاىل

طلب املقال وجوابه املقال، وطلب النوال وجوابه النوال، : واجلواب يقال يف مقابلة السؤال، والسؤال على ضربني
) قد أجيبت دعوتكما فاستقيما: (وعلى الثاين قوله) ومن ال جيب داعى اهللا: (وقال) أجيبوا داعى اهللا: (فعلى االول

ل هي االجابة وحقيقتها هي التحرى للجواب والتهيؤ له، لكن عرب به عن أي أعطيتما ما سألتما، واالستجابة قي
 -فليستجيبوا ىل  -ادعوين أستجب لكم : (وقال) استجيبوا هللا وللرسول: (االجابة لقلة انفكاكها منها قال تعاىل

  -فاستجاب هلم رهبم 
وإذا سألك عبادي عىن فإىن : (ىلوقال تعا) والذين استجابوا لرهبم -ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

  ).الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح -فليستجيبوا ىل  -قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
قيل هو اسم جبل بني املوصل واجلزيرة وهو يف االصل منسوب إىل ) واستوت على اجلودى: (قال تعاىل: جود

  اجلود، واجلود بذل



: كان أو علما، ويقال رجل جواد وفرس جواد جيود مبدخر عدوه، واجلمع اجلياد، قال اهللا تعاىل املقتنيات ماال
ويقال يف املطر الكثري جود وىف الفرس جودة، وىف املال جود، وجاد الشئ جودة فهو ) بالعشى الصافنات اجلياد(

  ).أعطى كل شئ خلقه مث هدى: (جيد ملا نبه عليه قوله تعاىل
جأر إذا أفرط يف الدعاء ) الجتأروا اليوم -إذا هم جيأرون : (وقال تعاىل) فإليه جتأرون: (تعاىل قال اهللا: جأر

  .والتضرع تشبيها جبؤار الوحشيات كالظباء وحنوها
  اجلار من يقرب مسكنه منك وهو من االمساء املتضايفة فإن اجلار ال يكون: جار

وملا استعظم حق اجلار عقال وشرعا عرب عن كل من يعظم حقه  جارا لغريه إال وذلك الغري جار له كاالخ والصديق،
ويقال استجرته فأجارين، وعلى هذا قوله ) واجلار ذى القرىب واجلار اجلنب: (أو يستعظم حق غريه باجلار، قال تعاىل

ن يقرب وقد تصور من اجلار معىن القرب فقيل مل) وهو جيري وال جيار عليه: (وقال عزوجل) وإىن جار لكم: (تعاىل
) وىف االرض قطع متجاورات: (وقال تعاىل) ال جياورونك فيها إال قليال: (من غريه جاره وجاوره وجتاور، قال تعاىل

ومنها : (وباعتبار القرب قيل جار عن الطريق مث جعل ذلك أصال يف العدول عن كل حق فبىن منه اجلور، قال تعاىل
  .من الناس هو الذى مينع من التزام ما يأمر به الشرع أي عادل عن احملجة، وقال بعضهم اجلائر) جائر
وجوز الطريق وسطه ) وجاوزنا ببىن إسرائيل البحر: (أي جتاوز جوزه، وقال) فلما جاوزه هو: (قال تعاىل: جوز

وجاز الشئ كأنه لزم جوز الطريق وذلك عبارة عما يسوغ، وجوز السماء وسطها، واجلوزاء قيل مسيت بذلك 
  جوز السماء، وشاة جوزاء أيالعتراضها يف 

  .ابيض وسطها، وجزت املكان ذهبت فيه وأجزته أنفذته وخلفته
  .وقيل استجزت فالنا فأجازىن إذا استسقيته فسقاك، وذلك استعارة

  .واحلقيقة ما مل يتجاوز ذلك
وا، وقيل أي توسطوها وترددوا بينها ويقارب ذلك جاسوا وداس) فجاسوا خالل الديار: (قال اهللا تعاىل: جاس

  .اجلوس طلب ذلك الشئ باستقصاء واجملوس معروف
اجلوع االمل الذى ينال احليوان من خلو املعدة من الطعام، واجملاعة عبارة عن زمان اجلدب، ويقال رجل جائع : جوع

  .وجوعان إذا كثر جوعه
واالتيان قد يقال باعتبار القصد جاء جيئ جيئة وجميئا واجملئ كاالتيان لكن اجملئ أعم الن االتيان جمئ بسهولة : جاء

  وإن مل يكن منه احلصول، واجملئ يقال اعتبارا باحلصول، ويقال جاء يف االعيان واملعاين وملا

 -وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى : (يكون جميئه بذاته وبأمره وملن قصد مكانا أو عمال أوزمانا، قال اهللا عزوجل
  وملا جاءت رسلنا -ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات 

أي قصدوا ) فقد جاءوا ظلما وزورا -بلى قد جاءتك آياتى  -إذا جاء أجلهم  -فإذا جاء اخلوف  -لوطا سئ هبم 
 -إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : (الكالم وتعدوه فاستعمل فيه اجملئ كما استعمل فيه القصد، قال تعاىل

فلما جاءهم : (بالذات وهو قول ابن عباس رضى اهللا عنه، وكذا قوله فهذا باالمر ال) وجاء ربك وامللك صفا صفا
قيل أجلأها وإمنا هو معدى عن ) فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة: (يقال جاءه بكذا وأجاءه، قال اهللا تعاىل) احلق

اء بكذا وج* أجاءته املخافة والرجاء : * شر ما أجاءك إىل خمة عرقوب، وقول الشاعر: جاء وعلى هذا قوهلم
وجاء بكذا خيتلف معناه حبسب ) وجئتك من سبإ بنبإ يقني -لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء : (استحضره حنو
  .اختالف اجملئ به



  ).وقتل داود جالوت: (جالوت اسم ملك طاغ رماه داود عليه السالم فقتله، وهو املذكور يف قوله تعاىل: جال
  واسم اليمامة جو،) جو السماء ما ميسكهن إال اهللايف : (اجلو اهلواء، قال اهللا تعاىل: جو

  .واهللا أعلم

احلب واحلبة يقال يف احلنطة والشعري وحنومها من املطعومات، واحلب واحلبة يف بزور الرياحني، : كتاب احلاء حب
وقال  )وال حبة يف ظلمات االرض: (وقال) كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة: (قال اهللا تعاىل

أي احلنطة وما جيرى جمراها مما ) فأنبتنا به جنات وحب احلصيد: (وقوله تعاىل) إن اهللا فالق احلب والنوى: (تعاىل
واحلب من فرط حبه، واحلبب تنضد االسنان تشبيها " كما تنبت احلبة يف محيل السيل : " حيصد، وىف احلديث

  .باحلب
القلب تشبيها باحلبة يف اهليئة، وحببت فالنا يقال يف االصل مبعىن  واحلباب من املاء النفاخات تشبيها به، وحبة
  .أصبت حبة قلبه حنو شغفته وكبدته وفأدته

واستعمل حببت أيضا يف موضع : وأحببت فالنا جعلت قلىب معرضا حلبه لكن يف التعارف وضع حمبوب موضع حمب
  حمبة للذة كمحبة الرجل املرأة: جهأحببت، واحملبة إرادة ما تراه أو تظنه خريا وهى على ثالثة أو

وأخرى حتبوهنا، نصر من اهللا : (وحمبة للنفع كمحبة شئ ينتفع به، ومنه) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا: (ومنه
  .وحمبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض الجل العلم) وفتح قريب

وليس كذلك فإن احملبة أبلغ من االرادة ) بون أن يتطهروافيه رجال حي: (ورمبا فسرت احملبة باالرادة يف حنو قوله تعاىل
أي إن ) إن استحبوا الكفر على االميان: (كما تقدم آنفا فكل حمبة إرادة، وليس كل إرادة حمبة، وقوله عزوجل

 آثروه عليه، وحقيقة االستحباب أن يتحرى االنسان يف الشئ أن حيبه واقتضى تعديته بعلى معىن االيثار، وعلى هذا
فمحبة اهللا تعاىل ) فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: (اآلية، وقوله تعاىل) وأما مثود فهديناهم فاستحبوا: (قوله تعاىل

  .للعبد إنعامه عليه، وحمبة العبد له طلب الزلفى لديه
إن اهللا حيب : (فمعناه أحببت اخليل حىب للخري، وقوله تعاىل) إىن أحببت حب اخلري عن ذكر رىب: (وقوله تعاىل

إن اهللا ال حيب كل : (وقوله تعاىل) ال حيب كل كفار أثيم: (أي يثيبهم وينعم عليهم وقال) التوابني وحيب املتطهرين
  تنبيها أنه بارتكاب اآلثام يصري حبيث) خمتال فخور

  ال يتوب لتماديه يف ذلك وإذا مل يتبب مل حيبه

) ولكن اهللا حبب إليكم االميان: (وحبب اهللا إىل كذا، قال اهللا تعاىل اهللا احملبة الىت وعد هبا التوابني واملتطهرين،
  .وأحب البعري إذا حرن ولزم مكانه كأنه أحب املكان الذى وقف فيه، وحبابك أن تفعل كذا أي غاية حمبتك ذلك

ؤه ومنه مسى أي مجاله وهبا" خيرج من النار رجل قد ذهب حربه وسربه " احلرب االثر املستحسن ومنه ما روى : حرب
احلرب، وشاعر حمرب وشعر حمرب وثوب حبري حمسن، ومنه أرض حمبار، واحلبري من السحاب، وحرب فالن بقى جبلده أثر 

  .من قرح
: واحلرب العامل ومجعه أحبار ملا يبقى من أثر علومهم يف قلوب الناس ومن آثار أفعاهلم احلسنة املقتدى هبا، قال تعاىل

العلماء باقون : وإىل هذا املعىن أشار أمري املؤمنني رضى اهللا عنه بقوله) م أربابا من دون اهللاختذوا أحبارهم ورهباهن(
  .ما بقى الدهر، أعياهنم مفقودة وآثارهم يف القلوب موجودة

  .أي يفرحون حىت يظهر عليهم حبار نعيمهم) يف روضة حيربون: (وقوله عزوجل



واحلبس مصنع املاء الذى حيبسه ) حتبسوهنما من بعد الصالة(: احلبس املنع من االنبعاث، قال عزوجل: حبس
  .واالحباس مجع والتحبيس جعل الشئ موقوفا على التأبيد، يقال هذا حبيس يف سبيل اهللا

ليحبطن  -وسيحبط أعماهلم  -ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون  -حبطت أعماهلم : (قال اهللا تعاىل: حبط
أحدها أن تكون االعمال دنيوية فال تغىن يف : وحبط العمل على أضرب) بط اهللا أعماهلمفأح: (وقال تعاىل) عملك

والثاىن أن تكون أعماال ) وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا: (القيامة غناءا كما أشار إليه بقوله
لقيامة برجل فيقال له مب كان اشتغالك ؟ أنه يؤتى يوم ا" أخروية لكن مل يقصد هبا صاحبها وجه اهللا تعاىل كما روى 

  ".بقراءة القرآن، فيقال له قد كنت تقرأ ليقال هو قارئ وقد قيل ذلك، فيؤمر به إىل النار : قال
والثالث أن تكون أعماال صاحلة ولكن بإزائها سيئات توىف عليها وذلك هو املشار إليه خبفة امليزان، وأصل احلبط 

  .ابة أكال حىت ينتفخ بطنهامن احلبط وهو أن تكثر الد
  إن مما ينبت: " وقال عليه السالم

  .، ومسى احلارث احلبط النه أصابه ذلك مث مسى أوالده حبطات"الربيع ما يقتل حبطا أو يلم 
هي ذات الطرائق فمن الناس من تصور منها الطرائق احملسوسة بالنجوم ) والسماء ذات احلبك: (قال تعاىل: حبك

الذين : (من اعترب ذلك مبا فيه من الطرائق املعقولة املدركة بالبصرية، وإىل ذلك أشار بقوله تعاىلواجملرة، ومنهم 
  .بعري حمبوك القرى، أي حمكمه، واالحتباك شد االزار: اآلية، وأصله من قوهلم) يذكرون اهللا قياما

حبل الوريد وحبل العاتق  وشبه به من حيث اهليئة) يف جيدها حبل من مسد: (احلبل معروف، قال عزوجل: حبل
) واعتصموا حببل اهللا مجيعا: (واحلبل املستطيل من الرمل، واستعري للوصل ولكل ما يتوصل به إىل شئ، قال عزوجل

  .فحبله هو الذى معه التوصل به إليه من القرآن والعقل وغري ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إىل جواره
ففيه تنبيه أن ) عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناسضربت : (ويقال للعهد حبل، وقوله تعاىل

  الكافر حيتاج إىل
  .عهد من اهللا وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله اهللا تعاىل وإال مل يقر على دينه ومل جيعل يف ذمة: عهدين

  .وإىل عهد من الناس يبذلونه له
  .واحملتبل واحلابل صاحب احلبالة" النساء حبائل الشيطان : " ىواحلبالة خصت حببل الصائد مجعها حبائل، ورو

  .وقيل وقع حابلهم على نابلهم، واحلبلة اسم ملا جيعل يف القالدة
  .احلتم القضاء املقدر، واحلامت الغراب الذى حيتم بالفراق فيما زعموا: حتم
ما قبله ويعطف به تارة ويستأنف به تارة حىت حرف جير به تارة كإىل، لكن يدخل احلد املذكور بعده يف حكم : حىت
ويدخل ) وحىت مطلع الفجر -ليسجننه حىت حني : (أكلت السمكة حىت رأسها ورأسها ورأسها، قال تعاىل: حنو

  .فأحد وجهى النصب إىل أن، والثاىن كى: على الفعل املضارع فينصب ويرفع، وىف كل واحد وجهان
  .مشيت حىت أدخل البصرة، أي مشيت فدخلت البصرة: ضيا حنووأحد وجهى الرفع أن يكون الفعل قبله ما

بالنصب والرفع ومحل يف ) حىت يقول الرسول: (مرض حىت ال يرجون، وقد قرئ: والثاىن يكون ما بعده حاال حنو
  كل

  .واحدة من القراءتني على الوجهني
وقد ) ا إال عابرى سبيل حىت تغتسلواوالجنب: (وقيل إن ما بعد حىت يقتضى أن يكون خبالف ما قبله حنو قوله تعاىل

  .مل يقصد أن يثبت مالال هللا تعاىل بعد مالهلم" إن اهللا تعاىل ال ميل حىت متلوا : " جيئ وال يكون كذلك حنو ما روى



خص يف تعارف الشرع بقصد * حيجون بيت الزبرقان املعصفرا : * أصل احلج القصد للزيارة، قال الشاعر: حج
مة للنسك فقيل احلج واحلج، فاحلج مصدر واحلج اسم، ويوم احلج االكرب يوم النحر، ويوم عرفة، بيت اهللا تعاىل إقا

  .وروى العمرة احلج االصغر
قل فلله احلجة (واحلجة الداللة املبينة للمحجة أي املقصد املستقيم والذى يقتضى صحة أحد النقيضني، قال تعاىل 

  فجعل ما حيتج هبا الذين ظلموا مستثىن من) إال الذين ظلموا لئال يكون للناس عليكم حجة(وقال ) البالغة

  :احلجة وإن مل يكن حجة، وذلك كقول الشاعر
والذين : (هبن فلول من قراع الكتائب وجيوز أنه مسى ما حيتجون به حجة كقوله* والعيب فيهم غري أن سيوفهم 

الحجة بيننا : (ى الداحضة حجة، وقوله تعاىلفسم) حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم
: أي ال احتجاج لظهور البيان، واحملاجة أن يطلب كل واحد أن يرد اآلخر عن حجته وحمجته، قال تعاىل) وبينكم

وقال ) مل حتاجون يف إبراهيم: (وقال تعاىل) فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك -وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا (
وإذ يتحاجون : (وقال تعاىل) فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم -أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم ها : (تعاىل

احلجب واحلجاب املنع من : حجب* حيج مأمومة يف قعرها جلف : * ومسى سرب اجلراحة حجا، قال الشاعر) يف النار
ليس ) وبينهما حجاب: (قوله تعاىلالوصول، يقال حجبه حجبا وحجابا، وحجاب اجلوف ما حيجب عن الفؤاد، و

  يعىن به ما حيجب البصر، وإمنا يعىن ما مينع من وصول لذة أهل اجلنة إىل أهل النار وأذية أهل النار إىل
: وقال عزوجل) فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب: (أهل اجلنة كقوله عزوجل

: أي من حيث ماال يراه مكلمه ومبلغه وقوله تعاىل) إال وحيا أو من وراء حجابوما كان لبشر أن يكلمه اهللا (
  .يعىن الشمس إذا استترت باملغيب) حىت توارت باحلجاب(

واحلاجب املانع عن السلطان واحلاجبان يف الرأس لكوهنما كاحلاجبني للعني يف الذب عنهما، وحاجب الشمس مسى 
  .لتقدمه عليها تقدم احلاجب للسلطان

فضرب بينهم : (إشارة إىل منع النور عنهم املشار إليه بقوله) كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون: (وقوله عزوجل
  ).بسور
قيل هي ) وقودها الناس واحلجارة: (احلجر اجلوهر الصلب املعروف ومجعه أحجار وحجارة وقوله تعاىل: حجر

عظم حال تلك النار وأهنا مما توقد بالناس واحلجارة  حجارة الكربيت وقيل بل احلجارة بعينها ونبه بذلك على
  .خالف نار الدنيا إذ هي ال ميكن أن توقد باحلجارة وإن كانت بعد االيقاد قد تؤثر فيها
  :وقيل أراد باحلجارة الذين هم يف صالبتهم عن قبول احلق كاحلجارة كمن وصفهم بقوله

جيعل حول املكان حجارة يقال حجرته حجرا فهو حمجور، واحلجر والتحجري أن ) فهى كاحلجارة أو أشد قسوة(
كذب : (وحجرته حتجريا فهو حمجر، ومسى ما أحيط به احلجارة حجرا وبه مسى حجر الكعبة وديار مثود قال تعاىل

  وتصور) أصحاب احلجر املرسلني

  .إليه نفسه من احلجر معىن املنع ملا حيصل فيه فقيل للعقل حجر لكون االنسان يف منع منه مما تدعو
يقال لالنثى من الفرس حجر لكوهنا مشتملة على ما يف : قال املربد) هل يف ذلك قسم لذى حجر: (وقال تعاىل

) ويقولون حجرا حمجورا -وقالوا هذه أنعام وحرث حجر : (بطنها من الولد، واحلجر املمنوع منه بتحرميه قال تعاىل
ىل أن الكفار إذا رأوا املالئكة قالوا ذلك ظنا أن ذلك ينفعهم، كان الرجل إذا لقى من خياف يقول ذلك فذكر تعا



أي منعا ال سبيل إىل رفعه ودفعه وفالن يف حجر فالن أي يف منع ) وجعل بينهما برزخا وحجرا حمجورا: (قال تعاىل
 وحجر) وربائبكم الالتى يف حجوركم: (منه عن التصرف يف ماله وكثري من أحواله ومجعه حجور، قال تعاىل

  القميص أيضا اسم ملا
جيعل فيه الشئ فيمنع، وتصور من احلجر دورانه فقيل حجرت عني الفرس إذا ومست حوهلا مبيسم وحجر القمر 

  .صار حوله دائرة واحلجورة لعبة للصبيان خيطون خطا مستديرا، وحمجر العني منه
  .وحتجر كذا تصلب وصار كاالحجار

  .وم منهم أمساؤهم جندل وحجر وصخرواالحجار بطون من بىن متيم مسو بذلك لق
) وجعل بني البحرين حاجزا: (احلجز املنع بني الشيئني بفاصل بينهما، يقال حجز بينهما قال عزوجل: حجز

حاجزين : فقوله) فما منكم من أحد عنه حاجزين: (واحلجاز مسى بذلك لكونه حاجزا بني الشام والبادية، قال تعاىل
حلجاز حبل يشد من حقو البعري إىل رسغه وتصور منه معىن اجلمع فقيل احتجز فالن صفة الحد يف موضع اجلمع، وا

عن كذا واحتجز بإزاره ومنه حجزة السراويل، وقيل إن أردمت احملاجزة فقبل املناجزة أي املمانعة قبل احملاربة، وقيل 
  .حجازيك أي احجز بينهم

  باآلخر، يقال حددت كذا احلد احلاجز بني الشيئني الذى مينع اختالط أحدمها: حد
جعلت له حدا مييز وحد الدار ما تتميز به عن غريها وحد الشئ الوصف احمليط مبعناه املميز له عن غريه، وحد الزنا 

وتلك حدود : (واخلمر مسى به لكونه مانعا ملتعاطيه عن معاودة مثله ومانعا لغريه أن يسلك مسلكه، قال اهللا تعاىل
االعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال : (، وقال)تلك حدود اهللا فال تعتدوها: (، وقال تعاىل)اهللا ومن يتعد حدود اهللا
إما شئ ال جيوز أن : أي أحكامه وقيل حقائق معانيه ومجيع حدود اهللا على أربعة أوجه) يعلموا حدود ما أنزل اهللا

ئ جتوز الزيادة عليه وال جيوز النقصان يتعدى بالزيادة عليه وال القصور عنه كأعداد ركعات صالة الفرض، وإما ش
  )إن الذين حيادون اهللا ورسوله: (عنه، وإما شئ جيوز النقصان عنه وال جتوز الزيادة عليه، وقوله تعاىل

وأنزلنا احلديد فيه بأس (أي ميانعون فذلك إما اعتبارا باملمانعة وإما باستعمال احلديد واحلديد معروف قال عزوجل 
ني رققت حده وأحددته جعلت له حدا مث يقال لكل ما دق يف نفسه من حيث اخللقة أو من وحددت السك) شديد

  حيث املعىن كالبصر والبصرية حديد،
ويقال لسان حديد حنو لسان صارم ) فبصرك اليوم حديد: (فيقال هو حديد النظر وحديد الفهم، قال عزوجل

  .وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثري احلديد
  .ولتصور املنع مسى البواب حدادا وقيل رجل حمدود ممنوع الرزق واحلظ) وكم بألسنة حدادسلق: (قال تعاىل
جيوز أن يكون االصل يف احلدب حدب الظهر، يقال حدب الرجل حدبا فهو أحدب واحدودب وناقة : حدب

  ).لونوهم من كل حدب ينس: (حدباء تشبيها به مث شبه به ما ارتفع من ظهر االرض فسمى حدبا، قال تعاىل
احلدوث كون الشئ بعد أن مل يكن عرضا كان ذلك أو جوهرا وإحداثه إجياده، وإحداث اجلواهر ليس إال : حدث

أحدثت ملكا، قال : هللا تعاىل واحملدث ما أوجد بعد أن مل يكن وذلك إما يف ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده حنو
حىت : (ما قرب عهده حمدث فعال كان أو مقاال، قال تعاىل، ويقال لكل )ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث: (تعاىل

  أحدث لك منه
، وكل كالم يبلغ االنسان من جهة السمع أو الوحى يف يقظته أو )لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا: (وقال) ذكرا

) الغاشيةهل أتاك حديث : (قال تعاىل) وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا: (منامه، يقال له حديث، قال عزوجل



: أي ما حيدث به االنسان يف نومه، ومسى تعاىل كتابه حديثا فقال) وعلمتين من تأويل االحاديث: (وقال عزوجل
) فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا: (وقال) أفمن هذا احلديث تعجبون: (وقال تعاىل) فليأتوا حبديث مثله(

ومن أصدق من اهللا : (وقال تعاىل) أى حديث بعد اهللا وآياته يؤمنونفب -حىت خيوضوا يف حديث غريه : (وقال تعاىل
وإمنا يعىن من يلقى يف روعه من جهة املال " إن يكن يف هذه االمة حمدث فهو عمر " وقال عليه السالم ) حديثا

  .أي أخبارا يتمثل هبم) فجعلناهم أحاديث: (االعلى شئ، وقوله عزوجل
حدوث حسن احلديث وهو حدث النساء أي حمادثهن، وحادثته وحدثته  الطرى من الثمار، ورجل: واحلديث

  وحتادثوا وصار أحدوثة، ورجل حدث وحديث السن مبعىن، واحلادثة النازلة العارضة
  .ومجعها حوادث

  حدائق ذات هبجة مجع حديقة: حدق

ع احلدقة حداق وأحداق، وهى قطعة من االرض ذات ماء مسيت تشبيها حبدقة العني يف اهليئة وحصول املاء فيها ومج
  .وحدق حتديقا شدد النظر، وحدقوا به وأحدقوا أحاطوا به تشبيها بإدارة احلدقة

وإنا جلميع  -وقرئ  -حيذر اآلخرة : (احلذر احتراز عن خميف، يقال حذر حذرا وحذرته، قال عزوجل: حذر
أي ما فيه احلذر من ) حذركمخذوا : (وقال عزوجل) وحيذركم اهللا نفسه: (وقال تعاىل) وحاذرون -حذرون 

) إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم: (وقال تعاىل) هم العدو فاحذرهم: (السالح وغريه وقوله تعاىل
  .وحذار أي احذر حنو مناع أي امنع

حرارة عارضة يف اهلواء من االجسام احملمية كحرارة الشمس والنار، : احلرارة ضد الربودة وذلك ضربان: حر
  حرارة عارضة يف البدن من الطبيعة كحرارة احملموم، يقال حر يومنا والريح حير حرا وحرارة وحر يومناو

: قال تعاىل: واحلرور الريح احلارة) ال تنفروا يف احلر قل نار جهنم أشد حرا: (فهو حمرور وكذا حر الرجل قال تعاىل
س عارض يف الكبد من العطش، واحلرة الواحدة من واستحر القيظ اشتد حره، واحلرر يب) وال الظل وال احلرور(

احلر، يقال حرة حتت قرة، واحلرة أيضا حجارة تسود من حرارة تعرض فيها وعن ذلك استعري استحر القتل اشتد، 
  .وحر العمل شدته

  .وقيل إمنا يتوىل حارها من توىل قارها، واحلر خالف العبد يقال حر بني احلرورية واحلرورة
والثاىن من مل تتملكه الصفات الذميمة من ) احلر باحلر(االول من مل جير عليه حكم الشئ حنو : نواحلرية ضربا

: " احلرص والشره على املقتنيات الدنيوية، وإىل العبودية الىت تضاد ذلك أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله
وقيل عبد الشهوة أذل من * ع رق خملد ورق ذوى االطما: * وقول الشاعر" تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار 

  .عبد الرق
قيل هو ) نذرت لك ما يف بطين حمررا: (ومن الثاين) فتحرير رقبة مؤمنة: (والتحرير جعل االنسان حرا، فمن االول

  أنه جعل ولده
ذا قال بل جعله خملصا للعبادة، وهل) بنني وحفدة: (حبيث ال ينتفع به االنتفاع الدنيوي املذكور يف قوله عزوجل

  .الشعىب معناه خملصا
معتقا من أمر الدنيا، وكل ذلك إشارة إىل معىن واحد وحررت القوم : خادما للبيعة، وقال جعفر: وقال جماهد

أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر احلبس، وحر الوجه ما مل تسترقه احلاجة، وحر الدار وسطها، وأحرار البقل معروف، 
  وباتت املرأة بليلة حرة كل ذلك استعارة* حرة  جادت عليه كل بكر: * وقول الشاعر
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لقرآن : كتاب    غريب ا
 لألصفهاين:املؤلف

  ).ولباسهم فيها حرير: (قال اهللا تعاىل: واحلرير من الثياب ما رق
واحلرب مشتقة املعىن من : احلرب معروف واحلرب السلب يف احلرب مث قد يسمى كل سلب حربا، قال: حرب

آلة يف احلرب، واحلربة آلة  احلرب وقد حرب فهو حريب أي سليب والتحريب إثارة احلرب ورجل حمرب كأنه
للحرب معروفة وأصله الفعلة من احلرب أو من احلراب، وحمراب املسجد قيل مسى بذلك النه موضع حماربة 

  الشيطان واهلوى
وقيل مسى بذلك لكون حق االنسان فيه أن يكون حريبا من أشغال الدنيا ومن توزع اخلواطر، وقيل االصل فيه أن 

س مث اختذت املساجد فسمى صدره به، وقيل بل احملراب أصله يف املسجد وهو اسم خص حمراب البيت صدر اجملل
يعملون له ما (به صدر اجمللس، فسمى صدر البيت حمرابا تشبيها مبحراب املسجد وكأن هذا أصح قال عزوجل 

ا باحلرباء الىت هي واحلرباء دويبة تتلقى الشمس كأهنا حتارهبا، واحلرباء مسمار تشبيه) يشاء من حماريب ومتاثيل
  .دويبة يف اهليئة كقوهلم يف مثلها ضبة وكلب تشبيها بالضب والكلب

أن اغدوا على حرثكم : (احلرث إلقاء البذر يف االرض وهتيؤها للزرع ويسمى احملروث حرثا، قال اهللا تعاىل: حرث
يد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه من كان ير: (وتصور منه العمارة الىت حتصل عنه يف قوله تعاىل) إن كنتم صارمني

، وقد ذكرت يف مكارم الشريعة كون الدنيا )ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب
  "أصدق االمساء احلارث " حمرثا للناس وكوهنم حراثا فيها وكيفية حرثهم وروى 

وتصور معىن التهيج من حرث االرض فقيل  ،"احرث يف دنياك آلخرتك " وذلك لتصور معىن الكسب منه، وروى 
  .حرثت النار وملا هتيج به النار حمرث، ويقال احرث القرآن أي أكثر تالوته وحرث ناقته إذا استعملها

  .ما فعلت نواضحكم ؟ قالوا حرثناها يوم بدر: وقال معاوية لالنصار
التشبيه فبالنساء زرع ما فيه بقاء  وذلك على سبيل) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم: (وقال عزوجل

  .يتناول احلرثني) ويهلك احلرث والنسل: (نوع االنسان كما أن باالرض زرع ما به بقاء أشخاصهم، وقوله عزوجل
مث : (اصل احلرج واحلراج جمتمع الشئ وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج ولالمث حرج، قال تعاىل: حرج

: وقد حرج صدره، قال تعاىل) وما جعل عليكم يف الدين من حرج: (، وقال عزوجل)اال جيدوا يف أنفسهم حرج
  وقرئ حرجا أي ضيقا بكفره الن) جيعل صدره ضيقا حرجا(

  الكفر ال يكاد تسكن إليه النفس لكونه
رك حرج فال يكن يف صد: (وقوله تعاىل) ختم اهللا على قلوهبم: (اعتقادا عن ظن، وقيل ضيق باالسالم كما قال تعاىل

واملنحرج واملنحوب املتجنب ) أمل نشرح لك صدرك: (قيل هو هنى، وقيل هو دعاء، وقيل هو حكم منه، حنو) منه
  .من احلرج واحلوب

أي على امتناع من أن يتناولوه قادرين ) وغدوا على حرد قادرين(احلرد املنع عن حدة وغضب قال عزوجل : حرد
  .ن خمالطة القوم، وهو حريد احمللعلى ذلك، ونزل فالن حريدا أي متمنعا ع

وحاردت السنة منعت قطرها والناقة منعت درها وحرد غضب وحرده كذا وبعري أحرد يف إحدى يديه حرد 



  .واحلردية حظرية من قصب
احلرس واحلراس مجع حارس وهو حافظ املكان واحلرز ) فوجدناها ملئت حرسا شديدا: (قال اهللا تعاىل: حرس

ىن تقارهبما لفظا لكن احلرز يستعمل يف الناض واالمتعة أكثر، واحلرس يستعمل يف االمكنة أكثر واحلرس يتقاربان مع
  لو كان للنفس اللجوج خلود* فبقيت حرسا قبل جمرى داحس : وقول الشاعر

قيل معناه دهرا، فإن كان احلرس داللته على الدهر من هذا البيت فقط فال يدل فإن هذا حيتمل أن يكون مصدرا 
  .وعا موضع احلال أي بقيت حارسا ويدل على معىن الدهر واملدة المن لفظ احلرس بل من مقتضى الكالمموض

  .وأحرس معناه صار ذا حراسة كسائر هذا البناء املقتضى هلذا املعىن، وحريسة اجلبل ما حيرس يف اجلبل بالليل
رس حيرس حرسا وقدر أن ذلك لفظ قد احلريسة هي احملروسة، وقال احلريسة املسروقة يقال ح: قال أبو عبيدة

  .تصور من لفظ احلريسة النه جاء عن العرب يف معىن السرقة
أي إن تفرط إرادتك يف هدايتهم ) إن حترص على هداهم(احلرص فرط الشره وفرط االرادة قال عزوجل : حرص

وأصل ذلك من ) ت مبؤمننيوما أكثر الناس ولو حرص(وقال تعاىل ) ولتجدهنم أحرص الناس على حياة: (وقال تعاىل
حرص القصار الثوب أي قشره بدقه واحلارصة شجة تقشر اجللد، واحلارصة واحلريصة سحابة تقشر االرض 

  .مبطرها
  احلرض ما ال يعتد به وال خري فيه ولذلك يقال ملا أشرف على اهلالك حرض، قال: حرض

واحلرضة من ال يأكل * نابىن هم فأحرضىن  إىن أمرؤ: * وقد أحرضه كذا قال الشاعر) حىت تكون حرضا(عزوجل 
إال حلم امليسر لنذالته، والتحريض احلث على الشئ بكثرة التزيني وتسهيل اخلطب فيه كأنه يف االصل إزالة احلرض 

  حنو مرضته وقذيته أي أزلت

  .أقذيته إذا جعلت فيه القذى: عنه املرض والقذى وأحرضته أفسدته حنو
أحرف وحروف، يقال حرف السيف وحرف السفينة وحرف اجلبل، وحروف  حرف الشئ طرفه ومجعه: حرف

اهلجاء أطراف الكلمة واحلروف العوامل يف النحو أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض، وناقة حرف تشبيها 
قد ) ومن الناس من يعبد اهللا على حرف: (حبرف اجلبل أو تشبيها يف الدقة حبرف من حروف الكلمة، قال عزوجل

واحنرف عن كذا وحترف واحترف، ) مذبذبني بني ذلك: (اآلية، وىف معناه) فإن أصابه خري(ذلك بقوله بعده  فسر
  واالحتراف طلب حرفة للمكسب، واحلرفة حالته الىت يلزمها يف ذلك

م أن حنو القعدة واجللسة، واحملارف احملروم الذى خال به اخلري، وحتريف الشئ إمالته كتحريف القلم، وحتريف الكال
ومن بعد  -حيرفون الكلم عن مواضعه : (جتعله على حرف من االحتمال ميكن محله على الوجهني، قال عز وجل

، واحلرف ما فيه حرارة ولذع كأنه )وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه -مواضعه 
  .حمرف عن احلالوة واحلرارة، وطعام حريف

وذلك مذكور على التحقيق يف الرسالة املنبهة " نزل القرآن على سبعة أحرف : " هللا عليه وسلموروى عنه صلى ا
  .على فوائد القرآن

فأصاهبا إعصار فيه (وقال تعاىل ) وذوقوا عذاب احلريق: (يقال أحرق كذا فاحترق واحلريق النار قال تعاىل: حرق
ولنحرقنه قرئا معا، فحرق الشئ إيقاع حرارة يف الشئ ) هلنحر قن -قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم  -نار فاحترقت 

من غري هليب كحرق الثوب بالدق، وحرق الشئ إذا برده باملربد وعنه استعري حرق الناب، وقوهلم حيرق على 
  االرم، وحرق الشعر إذا انتشر وماء حراق حيرق مبلوحته، واالحراق إيقاع نار ذات هليب يف الشئ،



  .بلومه إذا بالغ يف أذيته بلومومنه استعري أحرقين 
احلركة ضد السكون وال تكون إال للجسم وهو انتقال اجلسم من مكان إىل ) ال حترك به لسانك: (قال تعاىل: حرك

  .مكان ورمبا قيل حترك كذا إذا استحال وإذا زاد يف أجزائه وإذا نقص من أجزائه
رى وإما مبنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة احلرام املمنوع منه إما بتسخري إهلى وإما مبنع قه: حرم

  .من يرتسم أمره
وقوله ) وحرام على قرية أهلكناها(فذلك حترمي بتسخري وقد محل على ذلك ) وحرمنا عليه املراضع: (فقوله تعاىل

: هلى، وقوله تعاىلوقيل بل كان حراما عليهم من جهة القهر ال بالتسخري اال) فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة(تعاىل 
  إنه من يشرك باهللا فقد(

واحملرم بالشرع ) إن اهللا حرمهما على الكافرين(فهذا من جهة القهر باملنع وكذلك قوله تعاىل ) حرم اهللا عليه اجلنة
  وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حمرم(كتحرمي بيع الطعام بالطعام متفاضال، وقوله عزوجل 

قل ال أجد فيما أوحى إىل حمرما على : (حمرما عليهم حبكم شرعهم وحنو قوله تعاىلفهذا كان ) عليكم إخراجهم
وسوط حمرم مل يدبغ جلده كأنه مل حيل بالدباغ الذى ) وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر(اآلية ) طاعم يطعمه

  .ذى مل يلنيوقيل بل احملرم ال" أميا إهاب دبغ فقد طهر : " اقتضاه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
واحلرم مسى بذلك لتحرمي اهللا تعاىل فيه كثريا مما ليس مبحرم يف غريه من املواضع، وكذلك الشهر احلرام وقيل رجل 

أي مل حتكم بتحرمي ذلك ؟ ) يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغى: (حرام وحالل وحمل وحمرم، قال اهللا تعاىل
أي ) بل حنن حمرومون: (وقوله تعاىل) وأنعام حرمت ظهورها( فليس بشئ حنو وكل حترمي ليس من قبل اهللا تعاىل

أي الذى مل يوسع عليه الرزق كما وسع على غريه ومن قال ) للسائل واحملروم(ممنوعون من جهة اجلد، وقوله تعاىل 
بشئ الن  أراد به الكلب فلم يعن أن ذلك اسم الكلب كما ظنه بعض من رد عليه وإمنا ذلك منه ضرب مثال

  الكلب كثريا ما حيرمه الناس أي مينعونه، واحملرمة واحملرمة احلرمة،
  .واستحرمت املاعز أرادت الفحل

وحرى الشئ ) فأولئك حتروا رشدا: (حرى الشئ حيرى أي قصد حراه أي جانبه وحتراه كذلك قال تعاىل: حرى
  .ورماه اهللا بأفعى حارية* امه حيرى واملرء بعد مت: * حيرى نقص كأنه لزم احلرى ومل ميتد، قال الشاعر

وملا (وحزب الشيطان وقوله تعاىل ) أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا: (احلزب مجاعة فيها غلظ، قال عز وجل: حزب
يعىن ) فإن حزب اهللا هم الغالبون(عبارة عن اجملتمعني حملاربة النيب صلى اهللا عليه وسلم ) رأى املؤمنون االحزاب

وبعيده ) حيسبون االحزاب مل يذهبوا وإن يأت االحزاب يودوا لو أهنم بادون يف االعراب(وقال تعاىل أنصار اهللا 
  ).وملا رأى املؤمنون االحزاب(

احلزن واحلزن خشونة يف االرض وخشونة يف النفس ملا حيصل فيه من الغم ويضاده الفرح والعتبار اخلشونة : حزن
 -لكيال حتزنوا على ما فاتكم : (حزن حيزن وحزنته وأحزنته، قال عزوجل بالغم قيل خشنت بصدره إذا حزنته يقال

  احلمد هللا الذى أذهب
وال  -وال حتزنوا (وقوله تعاىل ) إما أشكو بثى وحزين إىل اهللا -تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا  -عنا احلزن 

  فليس ذلك) حتزن



ن النهى يف احلقيقة إمنا هو عن تعاطى ما يورث احلزن بنهي عن حتصيل احلزن فاحلزن ليس حيصل باالختيار ولك
فال يتخذ شيئا يباىل له فقدا وأيضا * من سره أن ال يرى ما يسوءه : واكتسابه وإىل معىن ذلك أشار الشاعر بقوله

أن جيب لالنسان أن يتصور ما عليه جبلت الدنيا حىت إذا ما بغتته نائبة مل يكترث هبا ملعرفته إياها، وجيب عليه 
  .يروض نفسه على حتمل صغار النوب حىت يتوصل هبا إىل حتمل كبارها

احلاسة القوة الىت هبا تدرك االعراض احلسية، واحلواس املشاعر اخلمس يقال حسست وحسيت وأحسست : حس
  .يقال أصبته حبسى حنو عنته ورعته: أحدمها: فأحسست يقال على وجهني

  وملا كان ذلك قد يتولد منه القتل عرب به عن القتل فقيل حسسته أي قتلتهوالثاىن أصبت حاسته حنو كبدته وفأدته، 
واحلسيس القتيل ومنه جراد حمسوس إذا طبخ، وقوهلم الربد للنبت واحنست أسنانه ) إذ حتسوهنم بإذنه: (قال تعاىل

  .انفعال منه، فأما حسست فنحو علمت وفهمت، لكن ال يقال ذلك إال فيما كان من جهة احلاسة
  .ما حسيت فبقلب إحدى السينني ياءفأ

فلما (وأما أحسسته فحقيقته أدركته حباسىت وأحست مثله لكن حذفت إحدى السينني ختفيفا حنو ظلت وقوله تعاىل 
فلما (فتنبيه أنه قد ظهر منهم الكفر ظهورا بان للحس فضال عن الفهم، وكذا قوله تعاىل ) أحس عيسى منهم الكفر
أي هل جتد حباستك أحدا منهم ؟ وعرب ) هل حتس منهم من أحد(وقوله تعاىل ) ا يركضونأحسوا بأسنا إذا هم منه

واحلساس عبارة عن سوء اخللق وجعل على بناء ) ال يسمعون حسيسها: (عن احلركة باحلسيس واحلس، قال تعاىل
  .زكام وسعال

) لموا عدد السنني واحلسابلتع: (احلساب استعمال العدد، يقال حسبت أحسب حسابا وحسبانا قال تعاىل: حسب
  .وقيل ال يعلم حسبانه إال اهللا) وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا: (وقال تعاىل
  وقال عز
قيل نارا وعذابا وإمنا هو يف احلقيقة ما حياسب عليه فيجازى حبسبه وىف ) ويرسل عليها حسبانا من السماء: (وجل

فحاسبناها حسبا : (وقال" اللهم ال جتعلها عذابا والحسبانا " لريح احلديث أنه قال صلى اهللا عليه وسلم يف ا
وكفى بنا (حنو ) اقترب للناس حساهبم: (من نوقش يف احلساب معذب، وقال: إشارة إىل حنو ما روى) شديدا
لطانيه ماليه وس: فاهلاء منها للوقف حنو) إىن ظننت أىن مالق حسابيه -ومل أدر ما حسابيه : (وقوله عزوجل) حاسبني

  فقد) جزاء من ربك عطاء حسابا: (وقوله عز وجل) إن اهللا سريع احلساب: (وقوله تعاىل

) ويرزق من يشاء بغري حساب: (وقوله) وأن ليس لالنسان إال ما سعى: (قيل كافيا وقيل ذلك إشارة إىل ما قال
  .ففيه أوجه

  .يعطيه أكثر مما يستحقه: االول
  .يعطيه وال يأخذه منه: والثاىن

يعطيه : والرابع* عطاياه حيصى قبل إحصائها القطر : * الثالث يعطيه عطاء ال ميكن للبشر إحصاؤه كقول الشاعرو
  .بال مضايقة من قوهلم حاسسته إذا ضايقته

  يعطيه أكثر: واخلامس
  .مما حيسبه
ولو : (ه تعاىلأن يعطيه حبسب ما يعرفه من مصلحته ال على حسب حساهبم وذلك حنو ما نبه عليه بقول: والسادس

  .اآلية) ال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن



يعطى املؤمن وال حياسبه عليه، ووجه ذلك أن املؤمن ال يأخذ من الدنيا إال قدر ما جيب وكما جيب وىف : والسابع
حاسب نفسه يف  من" وقت ما جيب وال ينفق إال كذلك وحياسب نفسه فال حياسبه اهللا حسابا يضره كما روى 

يقابل اهللا املؤمنني يف القيامة ال بقدر استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال : والثامن" الدنيا مل حياسبه اهللا يوم القيامة 
: وعلى حنو هذه االوجه قوله تعاىل) من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية: (عزوجل

وقد ) هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغري حساب: (وقوله تعاىل) ا بغري حسابفأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيه(
  .تصرف فيه تصرف من ال حياسب أي تناول كما جيب وىف وقت ما جيب وعلى ما جيب وأنفقه كذلك: قيل

  حسبنا(واحلسيب واحملاسب من حياسبك، مث يعرب به عن املكاىف باحلساب، وحسب يستعمل يف معىن الكفاية 
  .أي رقيبا حياسبهم عليه) وكفى باهللا حسيبا -حسبهم جهنم (ي كافينا هو و أ) اهللا

عليكم أنفسكم ال يضركم من (فنحو قوله ) ما عليك من حساهبم من شئ وما من حسابك عليهم من شئ: (وقوله
تهم عليك بل وقيل معناه ما من كفاي) وما علمي مبا كانوا يعملون إن حساهبم إال على رىب(وحنوه ) ضل إذا اهتديتم

أي كافيا من قوهلم حسىب كذا، وقيل أراد منه عملهم فسماه باحلساب ) عطاء حسابا(اهللا يكفيهم وإياك من قوله 
  .الذى هو منتهى االعمال
أم حسب  -امل أحسب الناس (أي اعتد به عند اهللا واحلسبة فعل ما حيتسب به عند اهللا تعاىل : وقيل احتسب ابنا له
أم حسبتم  -فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله  -وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون  -يئات الذين يعملون الس
فكل ذلك مصدره احلسبان واحلسبان، أن حيكم الحد النقيضني من غري أن خيطر اآلخر بباله ) أن تدخلوا اجلنة

  فيحسبه ويعقد عليه االصبع، ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك، ويقارب

  ن لكن الظن أن خيطر النقيضني ببالهذلك الظ
  .فيغلب أحدمها على اآلخر

  .احلسد متىن زوال نعمة من مستحق هلا ورمبا كان مع ذلك سعى يف إزالتها: حسد
  ).ومن شر حاسد إذا حسد -حسدا من عند أنفسهم : (قال تعاىل" املؤمن يغبط واملنافق حيسد " وروى 
حسرت عن الذراع واحلاسر من ال درع عليه وال مغفر، واحملسرة  احلسر كشف امللبس عما عليه، يقال: حسر

املكنسة وفالن كرمي احملسر كناية عن املخترب، وناقة حسري احنسر عنها اللحم والقوة، ونوق حسرى واحلاسر املعيا 
فتصور أن النكشاف قواه، ويقال للمعيا حاسر وحمسور، أما احلاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه، وأما احملسور 

يصح أن يكون مبعىن حاسر وأن يكون ) ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري: (التعب قد حسره وقوله عزوجل
  .مبعىن حمسور
واحلسرة الغم على ما فاته والندم عليه كأنه احنسر عنه اجلهل الذى محله على ما ) فتقعد ملوما حمسورا: (قال تعاىل

  ليجعل اهللا ذلك: (أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه، قال تعاىلارتكبه أو احنسر قواه من فرط غم أو 
: وقال تعاىل) يا حسرتى على ما فرطت يف جنب اهللا: (وقال تعاىل) وإنه حلسرة على الكافرين -حسرة يف قلوهبم 

ال (ئكة وقوله تعاىل يف وصف املال) يا حسرة على العباد(وقوله تعاىل ) كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم(
  .وذلك أبلغ من قولك ال حيسرون) يستكربون عن عبادته وال يستحسرون

احلسم إزالة أثر الشئ، يقال قطعه فحسمه أي أزال مادته وبه مسى السيف حساما وحسم الداء إزالة أثره : حسم
ثرهم وقيل حامسا خربهم قيل حامسا أ) مثانية أيام حسوما: (بالكى وقيل للشؤم املزيل االثر منه ناله حسوم، قال تعاىل

  .وقيل قاطعا لعمرهم وكل ذلك داخل يف عمومه



مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من : احلسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثالثة أضرب: حسن
  .جهة اهلوى، ومستحسن من جهة احلس

السيئة تضادها، ومها من االلفاظ واحلسنة يعرب هبا عن كل ما يسر من نعمة تنال االنسان يف نفسه وبدنه وأحواله، 
  املشتركة كاحليوان الواقع على أنواع

أي خصب وسعة وظفر ) وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اهللا: (خمتلفة كالفرس واالنسان وغريمها فقوله تعاىل
ما أصابك : (اىلوقوله تع) فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه: (أي جدب وضيق وخيبة وقال تعاىل) وإن تصهم سيئة(

  أي من عقاب، والفرق) وما أصابك من سيئة(أي من ثواب ) من حسنة فمن اهللا

بني احلسن واحلسنة واحلسىن أن احلسن يقال يف االعيان واالحداث، وكذلك احلسنة إذا كانت وصفا وإذا كانت 
أكثر ما يقال يف تعارف العامة  امسا فمتعارف يف االحداث، واحلسىن ال يقال إال يف االحداث دون االعيان، واحلسن

يف املستحسن بالبصر، يقال رجل حسن وحسان وامرأة حسناء وحسانة وأكثر ما جاء يف القرآن من احلسن 
أي االبعد عن الشبهة كما ) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (فللمستحسن من جهة البصرية، وقوله تعاىل

ووصينا : (وقولوا للناس حسنا أي كلمة حسنة وقال تعاىل"  شئ فدع إذا شككت يف: " قال صلى اهللا عليه وسلم
  قل هل تربصون بنا إال إحدى(وقوله عزوجل ) االنسان بوالديه حسنا

إن قيل حكمه حسن ملن يوقن وملن ال يوقن فلم ) ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون: (وقوله تعاىل) احلسنيني
طالع عليه وذلك يظهر ملن تزكى واطلع على حكمة اهللا تعاىل دون خص ؟ قيل القصد إىل ظهور حسنه واال

  .اجلهلة
واالحسان يقال على وجهني أحدمها االنعام على الغري يقال أحسن إىل فالن، والثاىن إحسان يف فعله وذلك إذا علم 

أي " ا حيسنون الناس أبناء م: " علما حسنا أو عمل عمال حسنا، وعلى هذا قول أمري املؤمنني رضى اهللا عنه
  .منسوبون إىل ما يعلمون وما يعملونه من االفعال احلسنة

، )إن أحسنتم أحسنتم النفسكم: (واالحسان أعم من االنعام، قال تعاىل) الذى أحسن كل شئ خلقه: (قوله تعاىل
عليه ويأخذ ماله فاالحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطى ما ) إن اهللا يأمر بالعدل واالحسان(وقوله تعاىل 

واالحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فاالحسان زائد على العدل فتحرى العدل واجب وحترى 
  :وقوله عزوجل) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن: (االحسان ندب وتطوع، وعلى هذا قوله تعاىل

إن اهللا حيب (وقال ) إن اهللا مع احملسنني: (سنني فقال تعاىلولذلك عظم اهللا تعاىل ثواب احمل) وأداء إليه بإحسان(
  ).للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة -ما على احملسنني من سبيل : (وقال تعاىل) احملسنني
أي ال " النساء ال حيشرن " احلشر إخراج اجلماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إىل احلرب وحنوها وروى : حشر

قال ذلك يف االنسان وىف غريه، يقال حشرت السنة مال بىن فالن أي أزالته عنهم وال يقال خيرجن إىل الغزو، وي
: وقال عزوجل) والطري حمشورة: (وقال تعاىل) وابعث يف املدائن حاشرين: (احلشر إال يف اجلماعة قال اهللا تعاىل

وده من اجلن واالنس وحشر لسليمان جن -الول احلشر ما ظنتم أن خيرجوا (وقال ) وإذا الوحوش حشرت(
  وقال يف صفة) والطريفهم يوزعون

ومسى يوم ) وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا -فيحشرهم إليه مجيعا  -وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء : (القيامة
  .القيامة يوم احلشر كما مسى يوم البعث ويوم النشر، ورجل حشر االذنني أي يف أذنه انتشار وحدة



كف وكفكف وكب وكبكب، : ي وضح وذلك بانكشاف ما يقهره وحص وحصحص حنوحصحص احلق أ: حص
ومنه قيل رجل * قد حصت البيضة رأسي : * وحصه قطع منه إما باملباشرة وإما باحلكم فمن االول قول الشاعر

أحص انقطع بعض شعره، وامرأة حصاء، وقالوا رجل أحص يقطع بشؤمه اخلريات عن اخللق، واحلصة القطعة من 
  .ملة، وتستعمل استعمال النصيباجل

وآتوا حقه يوم : (أصل احلصد قطع الزرع، وزمن احلصاد واحلصاد كقولك زمن اجلداد واجلداد وقال تعاىل: حصد
حىت إذا أخذت االرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم (فهو احلصاد احملمود يف إبانه وقوله عزوجل ) حصاده

فهو احلصاد يف غري إبانه على سبيل ) هنارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن باالمس قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو
  .االفساد

  .ومنه استعري حصدهم السيف
  فقطع دابر القوم الذين: (فحصيد إشارة إىل حنو ما قال) منها قائم وحصيد(وقوله عزوجل 

  .أي ما حيصد مما منه القوت) وحب احلصيد -ظلموا 
فاستعارة، وحبل " وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم " لم وقال صلى اهللا عليه وس

  .حمصد، ودرع حصداء، وشجرة حصداء، كل ذلك منه، وحتصد القوم تقوى بعضهم ببعض
وجعلنا جهنم للكافرين (أي ضيقوا عليهم وقال عزوجل ) واحصروهم: (احلصر التضييق، قال عزوجل: حصر
ل احلسن معناه مهادا كأنه جعله احلصري املرمول، فإن احلصري مسى بذلك حلصر بعض طاقاته أي حابسا، قا) حصريا

جن لدى باب احلصري قيام أي لدى سلطان وتسميته بذلك إما * ومعامل غلب الرقاب كأهنم : على بعض، وقال لبيد
وسيدا : (إليه، وقوله عزوجل لكونه حمصورا حنو حمجب وإما لكونه حاصرا أي مانعا ملن أراد أن مينعه من الوصول

  .فاحلصور الذى ال يأيت النساء إما من العنة وإما من العفة واالجتهاد يف إزالة الشهوة) وحصورا
  والثاىن أظهر يف اآلية، الن بذلك يستحق احملمدة، واحلصر واالحصار املنع من طريق البيت، فاالحصار

) فإن أحصرمت: (رض، واحلصر ال يقال إال يف املنع الباطن فقوله تعاىليقال يف املنع الظاهر كالعدو واملنع الباطن كامل
  فمحمول على

أي ) أو جاءوكم حصرت صدورهم: (وقوله عزوجل) للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا(االمرين وكذلك قوله 
  .ضاقت بالبخل واجلنب وعرب عنه بذلك كما عرب عنه بضيق الصدر، وعن ضده بالرب والسعة

ال يقاتلونكم مجيعا إال يف : (وقوله عز وجل) مانعتهم حصوهنم من اهللا: (حلصن مجعه حصون قال اهللا تعاىلا: حصن
أي جمعولة باالحكام كاحلصون، وحتصن إذا اختذ احلصن مسكنا مث يتجوز به يف كل حترز ومنه درع ) قرى حمصنة

إن احلصون اخليل ال : * نظر قال الشاعرحصينة لكوهنا حصنا للبدن، وفرس حصان لكونه حصنا لراكبه وهبذا ال
  .أي حترزون يف املواضع احلصينة اجلارية جمرى احلصن) إال قليال مما حتصنون: (وقوله تعاىل* مدن القرى 

  وامرأة حصان وحاصن ومجع احلصان حصن ومجع احلاصن حواصن، ويقال حصان
فإذا (وأحصنت وحصنت قال اهللا تعاىل ) ت فرجهاومرمي ابنة عمران الىت أحصن: (للعفيفة ولذات حرمة وقال تعاىل

  .أي تزوجن وأحصن زوجن واحلصان يف اجلملة احملصنة إما بعفتها أو تزوجها أو مبانع من شرفها وحريتها) أحصن
  .ويقال امرأة حمصن وحمصن فاحملصن يقال إذا تصور حصنها من نفسها واحملصن يقال إذا تصور حصنها من غريها

فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما (وبعده ) آتوهن أجورهن حمصنات غري مسافحاتو: (وقوله عزوجل
وهلذا قيل احملصنات املزوجات تصورا أن زوجها هو الذى أحصنها واحملصنات بعد قوله ) على احملصنات من العذاب



ن املزوجات دون العفيفات، وىف حرمت بالفتح ال غري وىف سائر املواضع بالفتح والكسر الن اللواتى حرم التزوج هب
  .سائر املواضع حيتمل الوجهني

وحصل (التحصيل إخراج اللب من القشور كإخراج الذهب من حجر املعدن والرب من التنب، قال اهللا تعاىل : حصل
  .أي أظهر ما فيها ومجع كإظهار اللب من القشر ومجعه، أو كإظهار احلاصل من احلساب) ما يف الصدور
  .لة احلصيلوقيل للحثا

  .وحصل الفرس إذا اشتكى بطنه عن أكله، وحوصلة الطري ما حيصل فيه من الغذاء
االحصاء التحصيل بالعدد، يقال أحصيت كذا وذلك من لفظ احلصا واستعمال ذلك فيه من حيث إهنم : حصا

أي حصله وأحاط به، ) وأحصى كل شئ عددا: (كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه على االصابع، قال اهللا تعاىل
وقال " نفس تنجيها خري لك من إمارة ال حتصيها " وقال " من أحصاها دخل اجلنة : " وقال صلى اهللا عليه وسلم

  أي لن حتصلوا" استقيموا ولن حتصوا " وروى ) علم أن لن حتصوه(تعاىل 

فة إىل الباطل كالنقطة باالضافة ذلك، ووجه تعذر إحصائه وحتصيله هو أن احلق واحد والباطل كثري بل احلق باالضا
إىل سائر أجزاء الدائرة وكاملرمى من اهلدف، فإصابة ذلك شديدة، وإىل هذا أشار ما روى أن النيب صلى اهللا عليه 

وقال أهل ) فاستقم كما أمرت: (، فسئل ما الذى شيبك منها ؟ فقال قوله تعاىل"شيبتين هود وأخواهتا " وسلم قال 
  .ال حتصوا ثوابه ان حتصوا أي: اللغة
احلض التحريض كاحلث إال أن احلث يكون بسوق وسري واحلض ال يكون بذلك، وأصله من احلث على : حض

  ).وال حيض على طعام املسكني: (احلضيض وهو قرار االرض، قال اهللا تعاىل
  ).حضب جهنم(احلضب الوقود ويقال ملا تسعر به النار حمضب وقرئ : حضب
و واحلضارة واحلضارة السكون باحلضر كالبداوة والبداوة مث جعل ذلك امسا لشهادة احلضر خالف البد: حضر

: وقال تعاىل) وإذا حضر القسمة -كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت : (مكان أو إنسان أو غريه فقال تعاىل
وذلك من باب ) وأعوذ بك رب أن حيضرون: (وقال) علمت نفس ما أحضرت -وأحضرت االنفس الشح (
كناية أي أن حيضرين اجلن، وكىن عن اجملنون باحملتضر وعمن حضره املوت بذلك، وذلك ملا نبه عليه قوله ال

ما عملت من : (، وقال تعاىل)يوم يأيت بعض آيات ربك: (، وقوله تعاىل)وحنن أقرب إليه من حبل الوريد: (عزوجل
  واسئلهم عن(أي مشاهدا معاينا يف حكم احلاضر عنده وقوله عزوجل ) خريا حمضرا

وإن كل ملا مجيع لدنيا : (أي نقدا، وقوله تعاىل) جتارة حاضرة: (أي قربه وقوله) القرية الىت كانت حاضرة البحر
  .أي حيضره أصحابه) شرب حمتضر -وىف العذاب حمضرون  -حمضرون 

احلضر،  واحلضر خص مبا حيضر به الفرس إذا طلب جريه يقال أحضر الفرس، واستحضرته طلبت ما عنده من
  .وحاضرته حماضرة وحضارا إذا حاججته من احلضور كأنه حيضر كل واحد حجته، أو من احلضر كقولك جاريته

واحلضرية مجاعة من الناس حيضر هبم الغزو وعرب به عن حضور املاء، واحملضر يكون مصدر حضرت وموضع 
  .احلضور
كلمة أمر ) وقولوا حطة: (املتنني، وقوله تعاىل احلط إنزال الشئ من علو وقد حططت الرحل، وجارية حمطوطة: حط

  .هبا بىن إسرائيل ومعناه حط عناد ذنوبنا وقيل معناه قولوا صوابا
أي ما يعد لاليقاد وقد حطب حطبا واحتطبت وقيل للمخلط يف كالمه حاطب ليل ) فكانوا جلهنم حطبا: (حطب

  النه ما يبصر



ه ومكان حطيب كثري احلطب، وناقة حماطبة تأكل احلطب، وقوله ما جيعله يف حبله، وحطبت لفالن حطبا عملته ل
  .كناية عنها بالنميمة وحطب فالن بفالن سعى به وفالن يوقد باحلطب اجلزل كناية عن ذلك) محالة احلطب: (تعاىل
ال حيطمنكم سليمان : (احلطم كسر الشئ مثل اهلشم وحنوه، مث استعمل لكل كسر متناه، قال اهللا تعاىل: حطم
وحطمته فاحنطم حطما وسائق حطم حيطم االبل لفرط سوقه ومسيت اجلحيم حطمة، قال اهللا تعاىل يف ) جنودهو

* كأمنا يف جوفه تنور : * وقيل لالكول حطمة تشبيها باجلحيم تصورا لقول شاعر) وما أدراك ما احلطمة(احلطمة 
واحلطام ما يتكسر من اليبس، قال  ودرع حطمية منسوبة إىل ناسجها أو مستعملها، وحطيم وزمزم مكانان،

  ).مث يهيج فتراه مصفرا مث جيعله حطاما: (عزوجل
فنسوا حظا مما : (احلظ النصيب املقدر وقد حظظ وأحظ فهو حمظوظ وقيل يف مجعه أحاظ وأحظ قال اهللا تعاىل: حظ

  ذكروا
  ).للذكر مثل حظ االنثيني: (، وقال تعاىل)به

فكانوا كهشيم : (احملظور املمنوع واحملتظر الذى يعمل احلظرية، قال تعاىلاحلظر مجع الشئ يف حظرية، و: حظر
  .، وقد جاء فالن باحلظر الرطب أي الكذب املستبشع)احملتظر
أي مطيفني حبافتيه أي جانبيه، ومنه قول النيب عليه ) وترى املالئكة حافني من حول العرش: (قال عزوجل: حف

ومجعه أحفة وقال * له خلطات يف حفاىف سريره : * قال الشاعر" أجنحتها حتفه املالئكة ب: " الصالة والسالم
وفالن يف حفف من العيش أي يف ضيق كأنه حصل يف حفف منه أي جانب خبالف من ) وحففنامها بنخل: (عزوجل

  .قيل فيه هو يف واسطة من العيش
  .ومنه قيل من حفنا أو رفنا فليقتصد، أي من تفقد حفف عيشنا

واجلناح صوته فذلك حكاية صوته، واحلف آلة النساج مسى بذلك ملا يسمع من حفه وهو صوت  وحفيف الشجر
  .حركته
مجع حافد وهو املتحرك املتربع باخلدمة أقارب كانوا ) وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة: (قال اهللا تعاىل: حفد

* حفد الوالئد بينهن : * ال الشاعرهم االسباط وحنوهم، وذلك أن خدمتهم أصدق، ق: أو أجانب، قال املفسرون
  وفالن حمفود أي خمدوم وهم االختان

  .أصل احلفد مداركة اخلطو: واالصهار، وىف الدعاء إليك نسعى وحنفد، وسيف حمتفد سريع القطع، قال االصمعي
راب الذى خيرج أي مكان حمفور ويقال هلا حفرية، واحلفر الت) وكنتم على شفا حفرة من النار: (قال اهللا تعاىل: حفر

من احلفرة حنو نقض ملا ينقض واحملفار واحملفر، واحملفرة ما حيفر به، ومسى حافر الفرس تشبيها حلفره يف عدوه وقوله 
مثل ملن يرد من حيث جاء أي أحنيا بعد أن منوت ؟ وقيل احلافرة االرض الىت ) أئنا ملردودون يف احلافرة: (عزوجل

  دون وحنن يف احلافرة ؟ أيجعلت قبورهم ومعناه أئنا ملردو
  .يف القبور، وقوله يف احلافرة على هذا يف موضع احلال

وقوهلم النقد ) ومنكم من يرد إىل أرذل العمر: (وقيل رجع على حافرته ورجع الشيخ إىل حافرته أي هرم حنو قوله
  .نهعند احلافرة ملا يباع نقدا وأصله يف الفرس إذا بيع فيقال ال يزول حافره أو ينقد مث

  .واحلفر تأكل االسنان وقد حفر فوه حفرا وأحفر املهر لالثناء واالرباع
احلفظ يقال تارة هليئة النفس الىت هبا يثبت ما يؤدى إليه الفهم وتاره لضبط يف النفس ويضاده النسيان وتارة : حفظ

وإنا له (اهللا تعاىل  الستعمال تلك القوة فيقال حفظت كذا حفظا مث يستعمل يف كل تفقد وتعهد ورعاية، قال



كناية عن ) واحلافظني فروجهم واحلافظات -والذين هم لفروجهم حافظون  -حافظوا على الصلوات  -حلافظون 
العفة حافظات للغيب مبا حفظ اهللا أي حيفظن عهد االزواج عند غيبتهم بسبب أن اهللا تعاىل حيفظهن أن يطلع عليهن 

) وما أرسلناك عليهم حفيظا(عايتهن حق اهللا تعاىل ال لرياء وتصنع منهن، بالنصب أي بسبب ر) مبا حفظ اهللا(وقرئ 
  وما أنت -وما أنت عليهم جببار : (أي حافظا كقوله

  .وقرئ حفظا أي حفظه خري من حفظ غريه) فاهللا خري حافظا -عليهم بوكيل 
أو معناه حمفوظ ال يضيع  وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ العماهلم فيكون حفيظ مبعىن حافظ حنو اهللا حفيظ عليهم

واحلفاظ احملافظة وهي أن حيفظ كل واحد اآلخر، ) علمها عند رىب يف كتاب ال يضل رىب وال ينسى: (كقوله تعاىل
فيه تنبيه أهنم حيفظون الصالة مبراعاة أوقاهتا ومراعاة أركاهنا ) والذين هم على صالهتم حيافظون(وقوله عزوجل 

إن الصالة تنهى عن (من الطوق وأن الصالة حتفظهم احلفظ الذى نبه عليه يف قوله  والقيام هبا يف غاية ما يكون
، والتحفظ قيل هو قلة العقل، وحقيقته إمنا هو تكلف احلفظ لضعف القوة احلافظة وملا كانت تلك )الفحشاء واملنكر

  .القوة من أسباب العقل توسعوا يف تفسريها كما ترى
  .احملافظة مث استعمل يف الغضب اجملرد فقيل أحفظىن فالن أي أغضبين واحلفيظة الغضب الذى حتمل عليه

االحفاء يف السؤال التنزع يف االحلاح يف املطالبة أو يف البحث عن تعرف احلال وعلى الوجه االول يقال : حفى
  أخفيت السؤال وأحفيت

أحفيت الدابة جعلتها حافيا أي  وأصل ذلك من) إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا(فالنا يف السؤال قال اهللا تعاىل 
منسجح احلافر، والبعري جعلته منسجح اخلف من املشى حىت يرق وقد حفى حفا وحفوة ومنه أحفيت الشارب 

ويقال أحفيت بفالن وحتفيت به إذا ) إنه كان ىب حفيا: (أخذته أخذا متناهيا، واحلفى الرب اللطيف، قوله عزوجل
  .ئعنيت بإكرامه، واحلفى العامل بالش

: االول: أصل احلق املطابقة واملوافقة كمطابقة رجل الباب يف حقه لدورانه على استقامة واحلق يقال على أوجه: حق
مث ردوا إىل اهللا موالهم : (يقال ملوجد الشئ بسبب ما تقتضيه احلكمة وهلذا قيل يف اهللا تعاىل هو احلق، قال اهللا تعاىل

  ).فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون -م احلق فذلكم اهللا ربك: (وقيل بعيد ذلك) احلق
هو الذى جعل : (يقال للموجد حبسب مقتضى احلكمة وهلذا يقال فعل اهللا تعاىل كله حق، وقال تعاىل: والثاىن

  ما خلق اهللا: (إىل قوله تعاىل) الشمس ضياء والقمر نورا
احلق (وقوله عزوجل ) ويكتمون احلق) (ورىب إنه حلقويستنبئونك أحق هو قل إى (وقال يف القيامة ) ذلك إال باحلق

  ).وإنه للحق من ربك -من ربك 
يف االعتقاد للشئ املطابق ملا عليه ذلك الشئ يف نفسه كقولنا اعتقاد فالن يف البعث والثواب والعقاب : والثالث

  ).حلقفهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من ا: (واجلنة والنار حق، قال اهللا تعاىل
للفعل والقول الواقع حبسب ما جيب وبقدر ما جيب وىف الوقت الذى جيب كقولنا فعلك حق وقولك حق، : والرابع

) ولو اتبع احلق أهواءهم: (وقوله عزوجل) حق القول مىن المالن جهنم -كذلك حقت كلمة ربك (قال اهللا تعاىل 
  .م الذى هو حبسب مقتضى احلكمةيصح أن يكون املراد به اهللا تعاىل ويصح أن يراد به احلك

: فإحقاق احلق على ضربني) ليحق احلق: (ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا، وقوله تعاىل
  .أي حجة قوية) وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا: (أحدمها بإظهار االدلة واآليات كما قال تعاىل

  افةوالثاىن بإكمال الشريعة وبثها يف الك



هو الذى أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين  -واهللا متم نوره ولو كره الكافرون : (كقوله تعاىل
  النه حيق فيه اجلزاء، ويقال) يوم يقوم الناس(إشارة إىل القيامة كما فسره بقوله ) احلاقة ما احلاقة: (وقوله) كله

  .حاققته فحققته أي خاصمته يف احلق فغلبته
وفالن نزق احلقاق إذا خاصم يف " إذا النساء بلغن نص احلقاق فالعصبة أوىل يف ذلك : " ل عمر رضى اهللا عنهوقا

كذلك حقا علينا  -وكان حقا علينا نصر املؤمنني (صغار االمور، ويستعمل استعمال الواجب والالزم واجلائز، حنو 
قيل معناه جدير، وقرئ حقيق على قيل )  إال احلقحقيق على أن ال أقول على اهللا(وقوله تعاىل ) ننجي املؤمنني

واحلقيقة تستعمل تارة يف الشئ الذى له ثبات ووجود كقوله صلى اهللا ) وبعولتهن أحق بردهن(واجب، وقوله تعاىل 
أي ما الذى ينبئ عن كون ما تدعيه حقا، وفالن حيمى " لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك ؟ : " عليه وسلم حلارثة

  .ه أي ما حيق عليه أن حيمىحقيقت
  وتارة تستعمل يف االعتقاد كما تقدم وتارة يف العمل وىف القول

فيقال فالن لفعله حقيقة إذا مل يكن مرائيا فيه، ولقوله حقيقة إذا مل يكن فيه مترخصا ومستزيدا ويستعمل يف ضده 
  .لى زوال هذه وبقاء تلكاملتجوز واملتوسع واملتفسح، وقيل الدنيا باطل واآلخرة حقيقة تنبيها ع

وأما يف تعارف الفقهاء واملتكلمني فهى اللفظ املستعمل فيما وضع له يف أصل اللغة، واحلق من االبل ما استحق أن 
  .حيمل عليه واالنثى حقة واجلمع حقاق وأتت الناقة على حقها أي على الوقت الذى ضربت فيه من العام املاضي

قيل مجع احلقب أي الدهر قيل واحلقبة مثانون عاما ومجعها حقب، والصحيح ) أحقابا البثني فيها: (قوله تعاىل: حقب
  .أن احلقبة مدة من الزمان مبهمة

واالحتقاب شد احلقيبة من خلف الراكب وقيل احتقبه واستحقبه وحقب البعري تعسر عليه البول لوقوع حقبه يف 
  .يل هو االبيض احلقوين واالنثى حقباءثيله واالحقب من محر الوحش وقيل هو الدقيق احلقوين وق

مجع احلقف أي الرمل املائل وظىب حاقف ساكن للحقف واحقوقف ) إذ أنذر قومه باالحقاف: (قوله تعاىل: حقف
  مال حىت

حكم أصله منع منعا الصالح ومنه مسيت اللجام حكمة : حكم* مساوة اهلالل حىت احقوقفا : * صار كحقف قال
مت الدابة منعتها باحلكمة وأحكمتها جعلت هلا حكمة وكذلك حكمت السفينة الدابة فقيل حكمته وحك
فينسخ اهللا ما يلقى  -أحسن كل شئ خلقه : (وقوله* أبىن حنيفة أحكموا سفهاءكم : * وأحكمتها، قال الشاعر

ألزمت ذلك ، واحلكم بالشئ أن تقضى بأنه كذا أو ليس بكذا سواء )الشيطان مث حيكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم
  وإذا: (غريك أو مل تلزمه، قال تعاىل

إىل * فاحكم كحكم فتاة احلى إذ نظرت : وقال) حيكم به ذوا عدل منكم -حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل 
  .محام سراع وارد الثمد الثمد املاء القليل
أحسن من اهللا حكما لقوم  ومن: (وقال تعاىل) أفحكم اجلاهلية يبغون: (وقيل معناه كن حكيما، وقال عزوجل

  ويقال حاكم وحكام ملن) يوقنون
أفغري اهللا : (واحلكم املتخصص بذلك فهو أبلغ قال اهللا تعاىل) وتدلوا هبا إىل احلكام: (حيكم بني الناس، قال اهللا تعاىل

تنبيها أن  وإمنا قال حكما ومل يقل حاكما) فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها: (وقال عزوجل) أبتغى حكما
من شرط احلكمني أن يتوليا احلكم عليهم وهلم حسب ما يستصوبانه من غري مراجعة إليهم يف تفصيل ذلك، ويقال 



وحكمت فالنا، قال ) يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت: (احلكم للواحد واجلمع وحتاكمنا إىل احلاكم، قال تعاىل
حكم بالباطل فمعناه أجرى الباطل جمرى احلكم واحلكمة إصابة فإذا قيل ) حىت حيكموك فيما شجر بينهم: (تعاىل

احلق بالعلم والعقل، فاحلكمة من اهللا تعاىل معرفة االشياء وإجيادها على غاية االحكام، ومن االنسان معرفة 
ونبه على ) ولقد آتينا لقمان احلكمة(املوجودات وفعل اخلريات وهذا هو الذى وصف به لقمان يف قوله عزوجل 

  .لتها مبا وصفه هبامج
أليس اهللا : (فإذا قيل يف اهللا تعاىل هو حكيم فمعناه خبالف معناه إذا وصف به غريه، ومن هذا الوجه قال اهللا تعاىل

  وإذا وصف به القرآن فلتضمنه) بأحكم احلاكمني
) دجر حكمة بالغةولقد جاءهم من االنباء ما فيه مز(وعلى ذلك قال ) الرتلك آيات الكتاب احلكيم: (احلكمة حنو

  .وكالمها صحيح فإنه حمكم ومفيد للحكم ففيه املعنيان مجيعا) أحكمت آياته: (وقيل معىن احلكيم احملكم حنو
واحلكم أعم من احلكمة فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة، فإن احلكم أن يقضى بشئ على شئ فيقول هو 

إن : * أي قضية صادقة وذلك حنو قول لبيد" شعر حلكمة إن من ال: " كذا أو ليس بكذا، قال صلى اهللا عليه وسلم
الصمت حكم، وقليل : " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم)وآتيناه احلكم صبيا: (قال اهللا تعاىل* تقوى ربنا خري نفل 

واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا : (، وقال تعاىل)ويعلمهم الكتاب واحلكمة(أي حكمة، ": فاعله 
أي ما يريده جيعله حكمة ) إن اهللا حيكم ما يريد(قيل تفسري القرآن ويعىن ما نبه عليه القرآن من ذلك  ،)واحلكمة

  .وذلك حث للعباد على الرضى مبا يقضيه
  من آيات اهللا(قال ابن عباس رضى اهللا عنه يف قوله 

  .اته وحكمههي علم آي: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه، حمكمه ومتشاهبه وقال ابن زيد) واحلكمة
وقال السدى هي النبوة، وقيل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إىل أبعاضها الىت ختتص بأوىل العزم من الرسل 

  .ويكون سائر االنبياء تبعا هلم يف ذلك
فمن احلكمة املختصة باالنبياء أو من احلكم قوله ) حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا: (وقوله عزوجل

فاحملكم ماال يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ وال من ) آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات(عزوجل 
  .حيث املعىن

قيل هم قوم خريوا بني أن " إن اجلنة للمحكمني : " واملتشابه على أضرب تذكر يف بابه إن شاء اهللا، وىف احلديث
  .ملخصصني باحلكمةيقتلوا مسلمني وبني أن يرتدوا فاختاروا القتل، وقيل عن ا

وحللت نزلت، أصله من حل االمحال ) واحلل عقدة من لساين: (أصل احلل حل العقدة ومنه قوله عزوجل: حل
  أو حتل قريبا من(عند النزول مث جرد استعماله للنزول فقيل حل حلوال، وأحله غريه، قال عزوجل 

واحللة القوم النازلون وحى حالل مثله واحمللة  ويقال حل الدين وجب أداؤه،) وأحلوا قومهم دار البوار -دارهم 
  .مكان النزول وعن حل العقدة استعري قوهلم حل الشئ حال

ومن احللول أحلت الشاة ) هذا حالل وهذا حرام: (وقال تعاىل) وكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا: (قال اهللا تعاىل
وقال ) أحلت لكم االنعام: (أحل اهللا كذا، قال تعاىلو) حىت يبلغ اهلدى حمله: (نزل اللنب يف ضرعها وقال تعاىل

يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الالتى آتيت أجورهن وما ملكت ميينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك : (تعاىل
  .اآلية) وبنات عماتك

ن، وبلغ االجل حمله، فإحالل االزواج هو يف الوقت لكوهنن حتته، وإحالل بنات العم وما بعدهن إحالل التزوج هب



: وقال تعاىل) وإذا حللتم فاصطادوا: (ورجل حالل وحمل إذا خرج من االحرام أو خرج من احلرم، قال عزوجل
أي بني ما تنحل به عقدة أميانكم ) قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم: (أي حالل، وقوله عزوجل) وأنت حل هبذا البلد(

  .من الكفارة
  الثة من االوالدال ميوت للرجل ث" وروى 

  .أي قدر ما يقول إن شاء اهللا تعاىل" فتمسه النار إال قدر حتلة القسم 
واحلليل الزوج إما حلل كل واحد منهما إزاره لآلخر، وإما * وقعهن االرض حتليل : * وعلى هذا قول الشاعر

: عها حالئل، قال اهللا تعاىللنزوله معه، وإما لكونه حالال له وهلذا يقال ملن حيالك حليل واحلليلة الزوجة ومج
  )وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم(

  .واحللة إزار ورداء، واالحليل خمرج البول لكونه حملول العقدة
احللف العهد بني القوم واحملالفة املعاهدة، وجعلت للمالزمة الىت تكون مبعاهدة، وفالن حلف كرم وحلف : حلف
  .كرم

واحللف أصله اليمني الذى يأخذ * تداركتما االحالف قد ثل عرشها *  :واالحالف مجع حليف، قال الشاعر
أي مكثار للحلف ) وال تطع كل حالف مهني: (بعضهم من بعض هبا العهد مث عرب به عن كل ميني، قال اهللا تعاىل

  حيلفون باهللا إهنم ملنكم وماهم -حيلفون باهللا ما قالوا : (وقال تعاىل
وشئ حملف حيمل االنسان على احللف، وكميت حملف إذا كان يشك يف ) ضوكمحيلفون باهللا لكم لري -منكم 

  .كميتته وشقرته فيحلف واحد أنه كميت وآخر أنه أشقر
واحملالفة أن حيلف كل لآلخر مث جعلت عبارة عن املالزمة جمردا فقيل حلف فالن وحليفه، وقال صلى اهللا عليه 

سان أي حديده كأنه حيالف الكالم فال يتباطأ عنه وحليف وفالن حليف الل" ال حلف يف االسالم : " وسلم
  .الفصاحة

: احللق العضو املعروف، وحلقه قطع حلقه مث جعل احللق لقطع الشعر وجزه فقيل حلق شعره، قال اهللا تعاىل: حلق
  .ورأس حليق وحلية حليق) حملقني رؤسكم ومقصرين: (وقال تعاىل) وال حتلقوا رؤسكم(

  .اء على االنسان أي أصابته مصيبة حتلق النساء شعورهن، وقيل معناه قطع اهللا حلقهاوعقرى حلقى يف الدع
وقيل لالكسية اخلشنة الىت حتلق الشعر خبشونتها حمالق، واحللقة مسيت تشبيها باحللق يف اهليئة وقيل حلقة وقال 

  .ال أعرف احللقة إال يف الذين حيلقون الشعر: بعضهم
  رب يف احللقة معىنوإبل حملقة مستها حلق واعت

  .الدوران فقيل حلقة القوم وقيل حلق الطائر إذا ارتفع ودار يف طريانه
قيل معناه ) أم تأمرهم أحالمهم: (احللم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ومجعه أحالم، قال اهللا تعاىل: حلم

لعقل، وقد حلم وحلمه العقل عقوهلم وليس احللم يف احلقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات ا
فبشرناه : (وقوله تعاىل) إن إبراهيم حلليم أواه منيب: (وحتلم وأحلمت املرأة ولدت أوالدا حلماء، قال اهللا تعاىل

أي زمان البلوغ ومسى ) وإذا بلغ االطفال منكم احللم: (أي وجدت فيه قوة احللم، وقوله عزوجل) بغالم حليم
لم، ويقال حلم يف نومه حيلم حلما وحلما وقيل حلما حنو ربع وحتلم واحتلم احللم لكون صاحبه جديرا باحل

واحللمة القراد الكبري، قيل مسيت بذلك ) قالوا أضغاث أحالم: (وحلمت به يف نومى أي رأيته يف املنام، قال تعاىل
  لتصورها بصورة ذى احللم لكثرة



  :اهليئة بداللة تسميتها بالقراد يف قول الشاعرهدوها، فأما حلمة الثدى فتشبيها باحللمة من القراد يف 
بطني من احلوالن كتاب أعجمى وحلم اجللد وقعت فيه احللمة، وحلمت البعري نزعت * كأن قرادى زوره طبعتهما 

  .عنه احللمة، مث يقال حلمت فالنا إذا داريته ليسكن وتتمكن منه متكنك من البعري إذا سكنته بنزع القراد عنه
يقال حلى حيلى، قال اهللا ) من حليهم عجال جسدا له خوار: (مجع احللى حنو ثدى وثدى، قال اهللا تعاىلاحللى : حلى
أو من ينشأ : (وقيل احللية قال تعاىل) وحلوا أساور من فضة: (وقال تعاىل) حيلون فيها من أساور من ذهب: (تعاىل

  ).يف احللية
والذين كفروا : (وقال تعاىل) إال محيما وغساقا -قوا ماء محيما وس: (احلميم املاء الشديد احلرارة، قال تعاىل: حم

هذا  -مث إن هلم عليها لشوبا من محيم  -يصب من فوق رؤوسهم احلميم : (وقال عزوجل) هلم شراب من محيم
يها وقيل للماء احلار يف خروجه من منبعه محة، وروى العامل كاحلمة يأتيها البعداء ويزهد ف) فليذوقوه محيم وغساق

  .القرباء، ومسى العرق محيما على التشبيه واستحم الفرس عرق
  ومسى احلمام محاما إما النه يعرق،

  .فما لنا من شافعني: (وإما ملا فيه من املاء احلار، واستحم فالن دخل احلمام، وقوله عزوجل
ى حيتد محاية لذويه، وقيل فهو القريب املشفق فكأنه الذ) وال يسأل محيم محيما: (وقوله تعاىل) وال صديق محيم

خلاصة الرجل حامته فقيل احلامة والعامة، وذلك ملا قلنا، ويدل على ذلك أنه قيل للمشفقني من أقارب االنسان 
  .حزانته أي الذين حيزنون له، واحتم فالن لفالن احتد وذلك أبلغ من اهتم ملا فيه من معىن االحتمام

للحميم فهو يفعول من ذلك وقيل أصله ) وظل من حيموم: (زوجلوأحم الشحم أذابه وصار كاحلميم وقوله ع
أو ملا تصور فيه ) ال بارد وال كرمي: (الدخان الشديد السواد وتسميته إما ملا فيه من فرط احلرارة كما فسره يف قوله

ر ومن حتتهم هلم من فوقهم ظلل من النا: (من احلممة فقد قيل لالسود حيموم وهو من لفظ احلممة وإليه أشري بقوله
حم كذا أي قدر، واحلمى مسيت بذلك إما ملا فيها من احلرارة املفرطة، : وعرب عن املوت باحلمام كقوهلم) ظلل

  وإما ملا يعرض فيها من احلميم أي العرق،" احلمى من فيح جهنم : " وعلى ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
ملوت، وقيل باب املوت، ومسى محى البعري محاما فجعل لفظه من احلمى بريد ا: وإما لكوهنا من أمارات احلمام لقوهلم

  لفظ احلمام ملا قيل إنه قلما يربأ البعري من احلمى، وقيل محم الفرخ إذا اسود جلده من الريش ومحم وجهه

  .اسود بالشعر فهما من لفظ احلممة
  .وأما مححمت الفرس فحكاية لصوته وليس من االول يف شئ

ىل الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص من املدح وأعم من الشكر، فإن املدح يقال فيما يكون من احلمد هللا تعا: محد
االنسان باختياره، ومما يقال منه وفيه بالتسخري فقد ميدح االنسان بطول قامته وصباحة وجهه كما ميدح ببذل ماله 

  .وسخائه وعلمه، واحلمد يكون يف الثاين دون االول
  . مقابلة نعمة فكل شكر محد وليس كل محد شكرا، وكل محد مدح وليس كل مدح محداوالشكر ال يقال إال يف

إنه محيد : (ويقال فالن حممود إذا محد، وحممد إذا كثرت خصاله احملمودة، وحممد إذا وجد حممودا، وقوله عزوجل
  يصح أن يكون يف معىن احملمود وأن يكون يف معىن) جميد

  .احلامد
فأمحد إشارة ) ومبشرا برسول يأيت من بعدى امسه أمحد: (ي غايتك احملمودة، وقوله عزوجلومحاداك أن تفعل كذا أ

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بامسه وفعله تنبيها أنه كما وجد امسه أمحد يوجد وهو حممود يف أخالقه وأحواله، 



حممد : (من الذين قبله، وقوله تعاىلوخص لفظة أمحد فيما بشر به عيسى صلى اهللا عليه وسلم تنبيها أنه أمحد منه و
فمحمد ههنا وإن كان من وجه امسا له علما، ففيه إشارة إىل وصفه بذلك وختصيصه مبعناه كما مضى ) رسول اهللا

  .أنه على معىن احلياة كما بني يف بابه) إنا نبشرك بغالم امسه حيىي: (ذلك يف قوله تعاىل
ويعرب عن اجلاهل بذلك ) واخليل والبغال واحلمري: (وأمحرة ومحر، قال تعاىلاحلمار احليوان املعروف ومجعه محري : محر

  .دويبة: ومحار قبان) كأهنم محر مستنفرة: (وقال) كمثل احلمار حيمل أسفارا: (كقوله تعاىل
  .واحلماران حجران جيفف عليهما االقط شبه باحلمار يف اهليئة

  .مار، واحلمرة يف االلوانواحملمر الفرس اهلجني املشبه بالدته ببالدة احل
  وقيل االمحر واالسود للعجم والعرب اعتبارا بغالب

  .ألواهنم، ورمبا قيل محراء العجان
واالمحران اللحم واخلمر اعتبارا بلونيهما، واملوت االمحر أصله فيما يراق فيه الدم، وسنة محراء جدبة للحمرة 

  .العارضة يف اجلو منها
  .وكذلك محرة القيظ لشدة حرها

  .وقيل وطاءة محراء إذا كانت جديدة ووطاءة دمهاء دارسة
احلمل معىن واحد اعترب يف أشياء كثرية فسوى بني لفظه يف فعل وفرق بني كثري منها يف مصادرها فقيل يف : محل

البطن االثقال احملمولة يف الظاهر كالشئ احملمول على الظهر محل، وىف االثقال احملمولة يف الباطن محل كالولد يف 
) وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شئ: (واملاء يف السحاب والثمرة يف الشجرة تشبيها حبمل املرأة قال تعاىل

  يقال محلت الثقل والرسالة

) وماهم حباملني من خطاياهم من شئ: (، وقال تعاىل)وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم: (والوزر محال قال اهللا تعاىل
ليحملوا أوزارهم : (وقال عزوجل) وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه: (ىلوقال تعا

  مثل الذين محلوا التوراة: (وقوله عزوجل) كاملة يوم القيامة
 أي كلفوا أن يتحملوها أي يقوموا حبقها فلم حيملوها ويقال محلته كذا فتحمله ومحلت) مث مل حيملوها كمثل احلمار

فإن تولوا (، وقوله )محلناكم يف اجلارية -فاحتمل السيل زبدا رابيا : (عليه كذا فتحمله واحتمله ومحله، وقال تعاىل
ربنا وال  -وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا : (وقال تعاىل) فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم

ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا  -محلناه على ذات ألواح ودسر و: (وقال عزوجل) حتملنا ماال طاقة لنا به
ومحلت املرأة حبلت وكذا محلت الشجرة، يقال محل وأمحال، قال عزوجل ) ومحلت االرض واجلبال -شكورا 

محلت محال خفيفا فمرت به  -وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه  -وأوالت االمحال أجلهن أن يضعن محلهن (
  .واالصل يف ذلك احلمل على الظهر) ومحله وفصاله ثالثون شهرا -لته أمه كرها ووضعته كرها مح -

فاستعري للحبل بداللة قوهلم وسقت الناقة إذا محلت وأصل الوسق احلمل احملمول على ظهر البعري، وقيل احملمولة ملا 
  حيمل عليه كالقتوبة والركوبة، واحلمولة ملا حيمل واحلمل للمحمول

ص الضأن الصغري بذلك لكونه حمموال لعجزه أو لقربه من محل أمه إياه، ومجعه أمحال ومحالن وهبا شبه السحاب وخ
واحلميل السحاب الكثري املاء لكونه حامال للماء، واحلميل ما حيمله السيل ) فاحلامالت وقرا(فقال عزوجل 

ه حامال للحق مع من عليه احلق، ومرياث احلميل والغريب تشبيها بالسيل والولد يف البطن، واحلميل الكفيل لكون
  .ملن ال يتحقق نسبه ومحالة احلطب كناية عن النمام، وقيل فالن حيمل احلطب الرطب أي ينم



يف عني : (احلمى احلرارة املتولدة من اجلواهر احملمية كالنار والشمس ومن القوة احلارة يف البدن قال تعاىل: محى
  .ومحى النهار وأمحيت احلديدة إمحاء) يوم حيمى عليها يف نار جهنم(ة وقال عزوجل أي حارة وقرئ محئ) حامية

ومحيا الكأس سورهتا وحرارهتا وعرب عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت باحلمية فقيل محيت على فالن أي غضبت 
ومحيت " محى إال هللا ورسوله ال " وعن ذلك استعري قوهلم محيت املكان محى وروى ) محية اجلاهلية: (عليه، قال تعاىل

  أنفى حممية ومحيت
  )والحام: (املريض محيا، وقوله عزوجل

قيل هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن كان يقال محى ظهره فال يركب، وأمحاء املرأة كل من كان من قبل زوجها 
: كمء، واحلمأة واحلمأ وذلك لكوهنم محاة هلا، وقيل محاها ومحوها ومحيها وقد مهز يف بعض اللغات فقيل حمء حنو

يف (ويقال محأت البئر أخرجت محأهتا وأمحأهتا جعلت فيها محأ وقد قرئ ) من محا مسنون: (طني أسود مننت قال تعاىل
  .ذات محإ) عني محئة

احلنني النزاع املتضمن لالشفاق، يقال حنت املرأة والناقة لولدها وقد يكون مع ذلك صوت ولذلك يعرب : حن
صوت الدال على النزاع والشفقة، أو متصور بصورته وعلى ذلك حنني اجلذع، وريح حنون وقوس باحلنني عن ال

  .حنانة إذا رنت عند االنباض وقيل ماله حانة وال آنة أي ال ناقة وال شاة مسينة ووصفتا بذلك اعتبارا بصوهتما
وحنانا من : (به يف حنو قوله تعاىل وملا كان احلنني متضمنا لالشفاق واالشفاق ال ينفك من الرمحة عرب عن الرمحة

  ومنه قيل احلنان املنان، وحنانيك) لدنا
  .منسوب إىل مكان معروف) ويوم حنني(إشفاقا بعد إشفاق، وتثنيته كتثنية لبيك وسعديك، 

أي الذنب املؤمث، ومسى اليمني الغموس حنثا لذلك، ) وكانوا يصرون على احلنث العظيم: (قال اهللا تعاىل: حنث
حنث يف ميينه إذا مل يف هبا وعرب باحلنث عن البلوغ ملا كان االنسان عنده يؤخذ مبا يرتكبه خالفا ملا كان قبله  وقيل

  .فقيل بلغ فالن احلنث
  .واملتحنث النافض عن نفسه احلنث حنو املتحرج واملتأمث

حنجرة وهى رأس مجع ) وبلغت القلوب احلناجر: (وقال عزوجل) لدى احلناجر كاظمني: (قال تعاىل: حنجر
  .الغلصمة من خارج

أي مشوى بني حجرين وإمنا يفعل ذلك لتتصبب عنه اللزوجة الىت فيه وهو من ) فجاء بعجل حنيذ(قال تعاىل : حنذ
قوهلم حنذت الفرس استحضرته شوطا أو شوطني مث ظاهرت عليه اجلالل ليعرق وهو حمنوذ وحنيذ وقد حنذتنا 

  ل قيل إذا سقيت اخلمر أحنذ أي قللالشمس وملا كان ذلك خروج ماء قلي
  .املاء فيها، كاملاء الذى خيرج من العرق واحلنيذ

احلنف هو ميل عن الضالل إىل االستقامة، واجلنف ميل عن االستقامة إىل الضالل، واحلنيف هو املائل إىل : حنف
واجتنبوا قول الزور حنفاء ( :ومجعه حنفاء، قال عزوجل) حنيفا مسلما(وقال ) قانتا هللا حنيفا(ذلك قال عز وجل 

  وحتنف فالن أي حترى طريق االستقامة، ومست العرب كل من حج أو اختنت حنيفا تنبيها أنه على دين إبراهيم) هللا

  .صلى اهللا عليه وسلم، واالحنف من يف رجله ميل قيل مسى بذلك على التفاؤل وقيل بل استعري للميل اجملرد
، وقيل ملنقار الغراب، حنك لكونه كاحلنك من االنسان وقيل أسود مثل حنك احلنك حنك االنسان والدابة: حنك

جيوز أن يكون ) الحتنكن ذريته إال قليال: (الغراب وحلك الغراب فحنكه منقاره وحلكه سواد ريشه، وقوله تعاىل



  وزمن قوهلم حنكت الدابة أصبت حنكها باللجام والرسن فيكون حنو قولك الجلمن فالنا والرسننه، وجي
أن يكون من قوهلم احتنك اجلراد االرض أي استوىل حبنكه عليها فأكلها واستأصلها فيكون معناه الستولني عليهم 

  .استيالءه على ذلك، وفالن حنكه الدهر كقوهلم جنره وفرع سنه وافتره وحنو ذلك من االستعارات يف التجربة
  .وب املصدر منه وروى طالق أم أيوب حوبواحل) إنه كان حوبا كبريا(احلوب االمث قال عزوجل : حوب

وتسميته بذلك لكونه مزجورا عنه من قوهلم حاب حوبا وحوبا وحيابة واالصل فيه حوب لزجر االبل، وفالن 
يتحوب من كذا أي يتأمث، وقوهلم أحلق اهللا به احلوبة أي املسكنة واحلاجة وحقيقتها هي احلاجة الىت حتمل صاحبها 

  .يل بات فالن حبيبة سوءعلى ارتكاب االمث، وق
إن النفس المارة (واحلوباء قيل هي النفس وحقيقتها هي النفس املرتكبة للحوب وهى املوصوفة بقوله تعاىل 

  ).بالسوء
إذ تأتيهم حيتاهنم يوم (وهو السمك العظيم ) فالتقمه احلوت: (وقال تعاىل) نسيا حوهتما: (قال اهللا تعاىل: حوت

  فالن، أي راوغين مراوغةوقيل حاوتىن ) سبتهم شرعا
  .احلوت
  .أي تعدل عنه وتنفر منه) ذلك ما كنت منه حتيد: (قال عزوجل: حيد
  ).ومن حيث خرجت -وحيث ما كنتم (عبارة عن مكان مبهم يشرح باجلملة الىت بعده حنو قوله تعاىل : حيث
ل حاذ االبل حيوذها أي ساقها سوقا احلوذ أن يتبع السائق حاذىي البعري أي أدبار فخذيه فيعنف يف سوقه، يقا: حوذ

استاقهم مستوليا عليهم أو من قوهلم استحوذ العري على االتان أي استوىل ) استحوذ عليهم الشيطان(عنيفا، وقوله 
اقتعده الشيطان وارتكبه، : على حاذيها أي جانىب ظهرها، ويقال استحاذ وهو القياس واستعارة ذلك كقوهلم

  .بالشئ من احلوذ، أي السوقواالحوذي اخلفيف احلاذق 
: أي لن يبعث وذلك حنو قوله) إنه ظن أن لن حيور: (احلور التردد إما بالذات وإما بالفكر، وقوله عزوجل: حور

  زعم(

  الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورىب
يه البكرة لتردده وهبذا وحار املاء يف الغدير تردد فيه، وحار يف أمره حتري ومنه احملور للعود الذى جترى عل) لتبعثن

  .النظر قيل سري السواىن أبدا ال ينقطع
وحمارة االذن لظاهره املنقعر تشبيها مبحارة املاء لتردد اهلواء بالصوت فيه كتردد املاء يف احملارة، والقوم يف حوار يف 

فيه أو من نقصان وتردد يف  تردد إىل نقصان وقوله نعوذ باهللا من احلور بعد الكور أي من التردد يف االمر بعد املضى
واهللا (احلال بعد الزيادة فيها، وقيل حار بعد ماكان، واحملاورة واحلوار املرادة يف الكالم، ومنه التحاور قال اهللا تعاىل 

وكلمته فما رجع إىل حوار أو حوير أو حمورة وما يعيش بأحور أي بعقل حيور إليه، وقوله تعاىل ) يسمع حتاوركما
مجع أحور وحوراء، واحلور قيل ظهور قليل من البياض يف العني من بني ) وحور عني -يف اخليام  حور مقصورات(

  .السواد وأحورت عينه وذلك هناية احلسن من العني، وقيل حورت الشئ بيضته ودورته ومنه اخلبز احلوار
وقال بعض العلماء إمنا مسوا  واحلواريون أنصار عيسى صلى اهللا عليه وسلم، قيل كانوا قصارين وقيل كانوا صيادين

  حواريني الهنم
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل : (كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادهتم الدين والعلم املشار إليه بقوله تعاىل

وإمنا قيل كانوا قصارين على التمثيل والتشبيه وتصور منه من مل يتخصص مبعرفته : قال) البيت ويطهركم تطهريا



وإمنا كانوا صيادين الصطيادهم نفوس الناس من احلرية وقودهم إىل احلق، : ئق املهنة املتداولة بني العامة، قالاحلقا
لكل نىب حوارى وحواري " وقوله صلى اهللا عليه وسلم " الزبري ابن عمىت وحواري : " قال صلى اهللا عليه وسلم

  ).اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا من أنصارى إىل: (فتشبيه هبم يف النصرة حيث قال" الزبري 
إال حاجة يف : (احلاجة إىل الشئ الفقر إليه مع حمبته ومجعها حاجات وحوائج، وحاج حيوج احتاج قال تعاىل: حاج

  .واحلوجاء احلاجة، وقيل احلاج ضرب من الشوك) حاجة مما أوتوا: (وقال) نفس يعقوب قضاها
كالذى : (ريان وحتري واستحار إذا تبلد يف االمر وتردد فيه، قال تعاىليقال حار حيار حرية فهو حائر وح: حري

  واحلائر املوضع الذى يتحري) استهوته الشياطني يف االرض حريان
وهو أن ميتلئ حىت يرى يف ذاته حرية، واحلرية موضع قيل مسى بذلك * واستحار شباهبا : * به املاء قال الشاعر

  أي صائرا إىل حيز وأصله من الواو وذلك) أو متحيزا إىل فئة: (اهللا تعاىلقال : حيز: الجتماع ماء كان فيه

كل مجع منضم بعضه إىل بعض، وحزت الشئ أحوزه حوزا، ومحى حوزته أي مجعه وحتوزت احلية وحتيزت أي 
  .تلوت، واالحوزي الذى مجع حوزه متشمرا وعرب به عن اخلفيف السريع

  .أي بعدا منه) وقلن حاش هللا: (قال اهللا تعاىل: حاشى
حاش ليس باسم الن حرف اجلر ال يدخل : هي تنزيه واستثناء، وقال أبو على الفسوى رمحه اهللا: قال أبو عبيدة

على مثله، وليس حبرف الن احلرف ال حيذف منه ما مل يكن مضعفا، تقول حاش وحاشى، فمنهم من جعل حاش 
  .ى الكالمأصال يف بابه وجعله من لفظة احلوش أي الوحش ومنه حوش

  .وقيل احلوش فحول جن نسبت إليها وحشة الصيد
أتوه من جوانبه واحلوش أن يأكل االنسان : وأحشته إذا جئته من حواليه لتصرفه إىل احلبالة، واحتوشوه وحتوشوه

* وما أحاشى من االقوام من أحد : * من جانب الطعام ومنهم من محل ذلك مقلوبا من حشى ومنه احلاشية وقال
وال يتحشى الفحل إن أعرضت به : قال ال أجعل أحدا يف حشا واحد فأستثنيه من تفضيلك عليه، قال الشاعركأنه 

أصله من حيص ) ما لنا من حميص: (وقوله تعاىل) هل من حميص: (قال تعاىل: وال مينع املرباع منه فصيلها حاص* 
  .بيص أي شدة، وحاص عن احلق حييص أي حاد عنه إىل شدة ومكروه

  .احلوص فخياطة اجللد ومنه حصيت عني الصقر وأما
احليض الدم اخلارج من الرحم على وصف خمصوص يف وقت خمصوص، واحمليض احليض ووقت احليض : حيض

اليستطيع هبا : * وموضعه على أن املصدر يف هذا النحو من الفعل جيئ على مفعل حنو معاش ومعاد وقول الشاعر
  .ة وإن كان قد قيل هو مصدر ويقال ما يف برك مكيل ومكالأي مكانا للقيلول* القراد مقيال 

احلائط اجلدار الذى حيوط باملكان واالحاطة تقال على وجهني أحدمها يف االجسام حنو أحطت مبكان كذا أو : حائط
ط إال أن حيا: (أي حافظ له من مجيع جهاته وتستعمل يف املنع حنو) إن اهللا بكل شئ حميط: (تستعمل يف احلفظ حنو

فذلك أبلغ استعارة وذاك أن االنسان إذا ارتكب ذنبا واستمر ) أحاطت به خطيئته: (أي إال أن متنعوا وقوله) بكم
عليه استجره إىل معاودة ما هو أعظم منه فال يزال يرتقى حىت يطبع على قلبه فال ميكنه أن خيرج عن تعاطيه، 

  .واالحتياط استعمال ما فيه احلياطة أي احلفظ
إن رىب مبا : (وقوله) إن اهللا مبا تعملون حميط: (وقوله عزوجل) أحاط بكل شئ علما: (يف العلم حنو قولهوالثاىن 

  واالحاطة بالشئ علما هي أن) تعملون حميط



تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه املقصود به وبإجياده وما يكون به ومنه، وذلك ليس إال هللا تعاىل، وقال 
  .فنفى ذلك عنهم) حييطوا بعلمه بل كذبوا مبا مل: (عزوجل

  تنبيها أن الصرب التام إمنا يقع بعد إحاطة العلم) وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا: (وقال صاحب موسى
  .بالشئ وذلك صعب إال بفيض إهلى

وأخرى مل تقدروا عليها قد (فذلك إحاطة بالقدرة، وكذلك قوله عزوجل ) وظنوا أهنم أحيط هبم: (وقوله عزوجل
  ).إىن أخاف عليكم عذاب يوم حميط: (وعلى ذلك قوله) حاط اهللا هباأ

أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله بل : (احليف امليل يف احلكم واجلنوح إىل أحد اجلانبني، قال اهللا تعاىل: حيف
  .أي خيافون أن جيور يف حكمه) أولئك هم الظاملون

  .ويقال حتيفت الشئ أخذته من جوانبه
أي ال ينزل وال ) وال حييق املكر السيئ إال بأهله: (قال عزوجل) وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤن: (له تعاىلقو: حاق

  .ذمه وذامه: وأزاهلما، وعلى هذا) فأزهلما الشيطان: (يصيب، قيل وأصله حق فقلب حنو زل وزال وقد قرئ
حال الشئ حيول حووال واستحال هتيأ الن أصل احلول تغري الشئ وانفصاله عن غريه وباعتبار التغري قيل : حول

فإشارة إىل ) واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه(حيول، وباعتبار االنفصال قيل حال بيىن وبينك كذا، وقوله تعاىل 
  ما قيل يف وصفه يقلب القلوب وهو أن يلقى يف قلب االنسان ما يصرفه عن

حيول بني املرء (وقال بعضهم يف قوله ) ينهم وبني ما يشتهونوحيل ب(مراده حلكمة تقتضي ذلك، وقيل على ذلك 
غريته إما بالذات : هو أن يهمله ويرده إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا، وحولت الشئ فتحول) وقلبه

  .وإما باحلكم والقول، ومنه أحلت على فالن بالدين
من غري إزالة الصورة االوىل وىف مثل لو كان ذا حيلة وقولك حولت الكتاب هو أن تنقل صورة ما فيه إىل غريه 

أي حتوال واحلول السنة اعتبارا بانقالهبا ودوران الشمس يف مطالعها ) ال يبغون عنها حوال: (لتحول، وقوله عزوجل
) راجمتاعا إىل احلول غري إخ: (وقوله عزوجل) والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني: (ومغارهبا، قال اهللا تعاىل

ومنه حالت السنة حتول وحالت الدار تغريت، وأحالت وأحولت أتى عليها احلول حنو أعامت وأشهرت، وأحال 
  .فالن مبكان كذا أقام به حوال، وحالت الناقة حتول حياال إذا مل حتمل وذلك لتغري ما جرت به عادهتا

ه وقنيته، واحلول ماله من القوة يف أحد هذه واحلال ملا خيتص به االنسان وغريه من أموره املتغرية يف نفسه وجسم
  االصول

  الثالثة ومنه قيل الحول وال قوة إال باهللا، وحول الشئ جانبه الذى ميكنه أن حيول

واحليلة واحلويلة ما يتوصل به إىل حالة ما يف خفية وأكثر ) الذين حيملون العرش ومن حوله: (إليه، قال عزوجل
) وهو شديد احملال(، وقد تستعمل فيما فيه حكمة وهلذا قيل يف وصف اهللا عزوجل استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث

أي الوصول يف خفية من الناس إىل ما فيه حكمة، وعلى هذا النحو وصف باملكر والكيد ال على الوجه املذموم، 
  .تعاىل اهللا عن القبيح

ل رجل حول، وأما احملال فهو ما مجع فيه بني واحليلة من احلول ولكن قلبت واوها ياء النكسار ما قبلها، ومنه قي
املتناقضني وذلك يوجد يف املقال حنو أن يقال جسم واحد يف مكانني يف حالة واحدة، واستحال الشئ صار حماال 

  .فهو مستحيل أي أخذ يف أن يصري حماال، واحلوالء ملا خيرج مع الولد
الناقة إذا حتولت عن حال االشتباه فبان أهنا أنثى، ويقال وال أفعل كذا ما أرزمت أم حائل وهى االنثى من أوالد 



  .للذكر بإزائها سقب
  واحلال تستعمل يف اللغة للصفة

  .الىت عليها املوصوف وىف تعارف أهل املنطق لكيفية سريعة الزوال حنو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة
والت حني : (باملضاف إليه حنو قوله تعاىل احلني وقت بلوغ الشئ، وحصوله وهو مبهم املعىن ويتخصص: حني
تؤتى أكلها كل : (، وللسنة حنو قوله تعاىل)ومتعناهم إىل حني: (ومن قال حني فيأتى على أوجه لالجل حنو) مناص

هل أتى على االنسان حني من : (وللزمان املطلق حنو) حني متسون وحني تصبحون: (وللساعة حنو) حني بإذن رهبا
حماينة حينا وحينا، : وإمنا فسر ذلك حبسب ما وجد قد علق به، ويقال عاملته) نبأه بعد حني ولتعلمن -الدهر 

وأحينت باملكان أقمت به حينا، وحان حني كذا أي قرب أوانه، وحينت الشئ جعلت له حينا، واحلني عرب به عن 
  .حني املوت

النبات واحليوان ومنه قيل نبات حى، قال عز للقوة النامية املوجودة يف : االول: احلياة تستعمل على أوجه: حىي
  وجعلنا -فأحيينا به بلدة ميتا : (وقال تعاىل) اعلموا أن اهللا حيىي االرض بعد موهتا: (وجل

  ).من املاء كل شئ حى
  .للقوة احلساسة وبه مسى احليوان حيوانا، قال عز وجل: الثانية

إن الذى : (وقوله تعاىل) جنعل االرض كفاتا أحياء وأمواتا أمل: (، وقوله تعاىل)وما يستوى االحياء وال االموات(
فقوله إن الذى أحياها إشارة إىل القوة النامية، وقوله حملىي املوتى إشارة إىل ) أحياها حملىي املوتى إنه على كل شئ قدير

  .القوة احلساسة
  :للقوة العاملة العاقلة كقوله تعاىل: الثالثة

عبارة : ولكن ال حياة ملن تنادى والرابعة* وقد ناديت لو أمسعت حيا : وقول الشاعر، )أو من كان ميتا فأحييناه(
إمنا امليت ميت االحياء وعلى هذا قوله * ليس من مات فاستراح مبيت : عن ارتفاع الغم وهبذا النظر قال الشاعر

  لذذون ملا روىأي هم مت) وال حتسنب الذين قلتوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم: (عزوجل
  .يف االخبار الكثرية يف أرواح الشهداء

استجيبوا هللا : (احلياة االخروية االبدية وذلك يتوصل إليه باحلياة الىت هي العقل والعلم قال اهللا تعاىل: واخلامسة
  .يعىن هبا احلياة االخروية الدائمة) يا ليتين قدمت حليايت: (، وقوله)وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم

فمعناه ال يصح عليه املوت وليس ذلك " هو حى " احلياة الىت يوصف هبا الباري فإنه إذا قيل فيه تعاىل : السادسةو
  .إال هللا عزوجل

) فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا(واحلياة باعتبار الدنيا واآلخرة ضربان احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة، قال عزوجل 
أي االعراض ) وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع: (وقال تعاىل) الدنيا باآلخرة اشتروا احلياة: (وقال عز وجل
أي حياة ) ولتجدهنم أحرص الناس على حياة: (وقوله تعاىل) ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا: (الدنيوية وقال

يريه احلياة االخروية املعراة عن  كان يطلب أن) وإذ قال إبراهيم رب أرىن كيف حتىي املوتى: (الدنيا، وقوله عزوجل
  .شوائب اآلفات الدنيوية

  )ولكم يف القصاص حياة: (وقوله عزوجل
  .أي يرتدع بالقصاص من يريد االقدام على القتل فيكون يف ذلك حياة الناس

: راهيمأي من جناها من اهلالك وعلى هذا قوله خمربا عن إب) ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا: (وقال عز وجل



  .أي أعفو فيكون إحياء) قال أنا أحىي وأميت -رىب الذى حيىي ومييت (
ماله البقاء االبدي وهو املذكور يف قوله : ماله احلاسة، والثاىن: واحليوان مقر احلياة ويقال على ضربني، أحدمها

أن احليوان احلقيقي ) انهلى احليو: (وقد نبه بقوله) وإن الدار اآلخرة هلى احليوان لو كانوا يعلمون: (عزوجل
احليوان واحلياة واحد، وقيل احليوان ما فيه : السرمدي الذى ال يفىن ال ما يبقى مدة مث يفىن، وقال بعض أهل اللغة

  .احلياة واملوتان ما ليس فيه احلياة
إنا : (وقوله تعاىل) ىوجعلنا من املاء كل شئ ح: (واحليا املطر النه حيىي االرض بعد موهتا، وإىل هذا أشار بقوله تعاىل

  فقد نبه أنه مساه بذلك من حيث إنه مل متته الذنوب كما أماتت) نبشرك بغالم امسه حيىي

  .كثريا من ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم، ال أنه كان يعرف بذلك فقط فإن هذا قليل الفائدة
من النطفة، والدجاجة من البيضة، أي خيرج االنسان ) خيرج احلى من امليت وخيرج امليت من احلى: (وقوله عزوجل

  .وخيرج النبات من االرض وخيرج النطفة من االنسان
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على : (وقوله تعاىل) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها: (وقوله عزوجل

  .مث جيعل دعاءفالتحية أن يقال حياك اهللا أي جعل لك حياة وذلك إخبار، ) أنفسكم حتية من عند اهللا
ويقال حيا فالن فالنا حتية إذا قال له ذلك، وأصل التحية من احلياة مث جعل ذلك دعاء حتية لكون مجيعه غري خارج 

  .عن حصول احلياة، أو سبب حياة إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة، ومنه التحيات هللا
لنفس عن القبائح وتركه لذلك يقال حىي أي يستبقوهنن، واحلياء انقباض ا) ويستحيون نساءكم: (وقوله عزوجل

إن اهللا ال يستحىي أن يضرب مثال ما : (فهو حى، واستحيا فهو مستحى، وقيل استحى فهو مستح، قال اهللا تعاىل
إن اهللا تعاىل يستحى من ذى الشيبة املسلم : " وروى) واهللا ال يستحىي من احلق: (وقال عز وجل) بعوضة فما فوقها

  راد به انقباض النفسفليس ي" أن يعذبه 
أي تارك للقبائح " إن اهللا حىي : " إذ هو تعاىل منزه عن الوصف بذلك وإمنا املراد به ترك تعذيبه، وعلى هذا ما روى

  .فاعل للمحاسن
احلوايا مجع حوية وهى االمعاء، ويقال للكساء الذى يلف به السنام حوية وأصله من حويت كذا حيا : حوايا

  ).أو احلوايا أو ما اختلط بعظم: (عاىلوحواية، قال اهللا ت
وطال حبس بالدرين : * أي شديد السواد وذلك إشارة إىل الدرين حنو) فجعله غثاء أحوى: (قوله عزوجل: حوا

أحوى فجعله غثاء واحلوة شدة اخلضرة وقد احووى حيووى احوواء ) والذي أخرج املرعى(وقيل تقديره * االسود 
  .نظري، وحوى حوة ومنه أحوى وحوىحنو ارعوى، وقيل ليس هلما 

اخلبت املطمئن من االرض وأخبت الرجل قصد اخلبت أو نزله حنو أسهل وأجند، مث استعمل : كتاب اخلاء خبت
  وقال تعاىل) وأخبتوا إىل رهبم: (االخبات استعمال اللني والتواضع، قال اهللا تعاىل

أي تلني وختشع ) فتخبت له قلوهبم: (وقوله تعاىل) عبادتهال يستكربون عن : (أي املتواضعني، حنو) وبشر املخبتني(
  ).وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا: (واالخبات ههنا قريب من اهلبوط يف قوله تعاىل

املخبث واخلبيث ما يكره رداءة وخساسة حمسوسا كان أو معقوال، وأصله الردئ الدخلة اجلارى جمرى : خبث
فأبدى الكري عن خبث احلديد وذلك يتناول الباطل يف * اه وحنسبه جلينا سبكن: خبث احلديد كما قال الشاعر

أي ماال يوافق النفس من ) وحيرم عليهم اخلبائث: (االعتقاد والكذب يف املقال والقبيح يف الفعال، قال عزوجل



  .فكناية عن إتيان الرجال) وجنيناه من القرية الىت كانت تعمل اخلبائث: (احملظورات وقوله تعاىل
أي االعمال اخلبيثة من ) ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب: (وقال تعاىل

  .االعمال الصاحلة، والنفوس اخلبيثة من النفوس الزكية
  :أي احلرام باحلالل، وقال تعاىل) وال تبدلوا اخلبيث بالطيب: (وقال تعاىل

) اخلبيثون للخبيثات(أي االفعال الردية واالختيارات املبهرجة المثاهلا وكذا ) لخبثاتاخلبيثات للخبيثني واخلبيثون ل(
أي الكافر واملؤمن واالعمال الفاسدة واالعمال الصاحلة، وقوله ) قل هل يستوى اخلبيث والطيب: (وقال تعاىل

يمة وغري ذلك، وقال فإشارة إىل كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ومن) ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة: (تعاىل
  .ويقال خبيث خمبث أي فاعل اخلبث" املؤمن أطيب من عمله، والكافر أخبث من عمله : " صلى اهللا عليه وسلم

اخلرب العلم باالشياء املعلومة من جهة اخلرب، وخربته خربا وخربة وأخربت أعلمت مبا حصل ىل من اخلرب، وقيل : خرب
  ار واخلرباء االرض اللينة، وقد يقال ذلك ملا فيها من الشجر،اخلربة املعرفة ببواطن االمر واخلب

واملخابرة مزارعة اخلبار بشئ معلوم، واخلبري االكار فيه، واخلرب املزادة الصغرية وشبهت هبا الناقة فسميت خربا 
  خبري مبعىنأي عامل بأخبار أعمالكم وقيل أي عامل ببواطن أموركم، وقيل ) واهللا خبري مبا تعملون(وقوله تعاىل 
أي من أحوالكم ) قد نبأنا اهللا من أخباركم -ونبلو أخباركم : (وقال تعاىل) فينبئكم مبا كنتم تعملون(خمرب كقوله 

  .الىت خنرب عنها
واخلبزة ما جيعل يف امللة واخلبز اختاذه واختبزت إذا أمرت ) أمحل فوق رأسي خبزا(اخلبز معروف قال اهللا تعاىل : خبز

  .صنعته واستعري اخلبز للسوق الشديد لتشبيه هيئة السائق باخلابز خببزه واخلبازة
اخلبط الضرب على غري استواء كخبط البعري االرض بيده والرجل الشجر بعصاه، ويقال للمخبوط خبط : خبط

كما يقال للمضروب ضرب، واستعري لعسف السلطان فقيل سلطان خبوط، واختباط املعروف طلبه بعسف تشبيها 
فيصح أن يكون من خبط الشجر وأن يكون من االختباط ) يتخبطه الشيطان من املس(رق وقوله تعاىل خببط الو

  ".اللهم إىن أعوذ بك أن يتخبطين الشيطان من املس " الذى هو طلب املعروف، يروى عنه صلى اهللا عليه وسلم 
  ؤثراخلبال الفساد الذى يلحق احليوان فيورثه اضطرابا كاجلنون واملرض امل: خبل

يف العقل والفكر، ويقال خبل وخبل وخبال ويقال خبله وخبله فهو خابل واجلمع اخلبل، ورجل خمبل، قال اهللا 
) ما زادوكم إال خباال: (وقال عزوجل) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال: (تعاىل

هنالك إن : * قال زهري" تعاىل أن يسقيه من طينة اخلبال  من شرب اخلمر ثالثا كان حقا على اهللا: " وىف احلديث
  .أي إن طلب منهم إفساد شئ من إبلهم أفسدوه* يستخبلوا املال خيبلوا 

خبت النار ختبو سكن هلبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء، وأصل اخلباء الغطاء الذى يتغطى به وقيل : خبو
  ).خبت زدناهم سعرياكلما (لغشاء السنبلة خباء، قال عزوجل 

خيرج اخلبء يقال ذلك لكل مدخر ومستور ومنه قيل جارية خبأة وهى اجلارية الىت تظهر مرة وختبأ أخرى، : خبء
  .واخلباء مسة يف موضع خفى

  ).كل ختار كفور: (اخلتر غدر خيتر فيه االنسان أي يضعف ويكسر الجتهاده فيه، قال اهللا تعاىل: ختر
  .ل على وجهني مصدر ختمت وطبعت وهو تأثري الشئ كنقش اخلامت والطابعاخلتم والطبع يقا: ختم

  والثاىن االثر احلاصل عن



النقش ويتجوز بذلك تارة يف االستيثاق من الشئ واملنع منه اعتبارا مبا حيصل من املنع باخلتم على الكتب واالبواب 
يل أثر عن شئ اعتبارا بالنقش احلاصل، وتارة وتارة يف حتص) وختم على مسعه وقلبه -ختم اهللا على قلوهبم : (حنو

قل : (وقوله تعاىل) ختم اهللا على قلوهبم: (يعترب منه بلوغ اآلخر ومنه قيل ختمت القرآن أي انتهيت إىل آخره فقوله
 إشارة إىل ما أجرى اهللا به العادة أن االنسان إذا تناهى يف) أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم

اعتقاد باطل أو ارتكاب حمظور وال يكون منه تلفت بوجه إىل احلق يورثه ذلك هيئة مترنه على استحسان املعاصي 
وعلى هذا النحو ) أولئك الذين طبع اهللا على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم: (وكأمنا خيتم بذلك على قلبه وعلى ذلك

  وجعلنا على: (واستعارة الكن يف قوله تعاىل) ه عن ذكرناوال تطع من أغفلنا قلب(استعارة االغفال يف قوله عز وجل 
جيعل اهللا ختما على : قال اجلبائى) وجعلنا قلوهبم قاسية: (واستعارة القساوة يف قوله تعاىل) قلوهبم أكنة أن يفقهوه

 قلوب الكفار ليكون داللة للمالئكة على كفرهم فال يدعون هلم، وليس ذلك بشئ فإن هذه الكتابة إن كانت
حمسوسة فمن حقها أن يدركها أصحاب التشريح، وإن كانت معقولة غري حمسوسة فاملالئكة باطالعهم على 

  .اعتقاداهتم مستغنية عن االستدالل
أي مننعهم من الكالم ) اليوم خنتم على أفواههم: (ختمه شهادته تعاىل عليه أنه ال يؤمن، وقوله تعاىل: وقال بعضهم

  .النبوة أي متمها مبجيئهالنه ختم ) وخامت النبيني(
أي سؤره يف الطيب : قيل ما خيتم به أي يطبع، وإمنا معناه منقطعه، وخامتة شربه) ختامه مسك: (وقوله عزوجل

مسك، وقول من قال خيتم باملسك أي يطبع فليس بشئ الن الشراب جيب أن يطيب يف نفسه فأما ختمه بالطيب 
  . يطب يف نفسهفليس مما يفيده وال ينفعه طيب خامته ما مل

اخلد واالخدود شق يف االرض مستطيل غائص، ومجع االخدود أخاديد ) قتل أصحاب االخدود: (قال اهللا تعاىل: خد
  وأصل

  .ذلك من خدى االنسان ومها ما اكتنفا االنف عن اليمني والشمال
  .ل خددته فتخددواخلد يستعار لالرض ولغريها كاستعارة الوجه، وختدد اللحم زواله عن وجه اجلسم، يقا

أي خيادعون ) خيادعون اهللا: (اخلداع إنزال الغري عما هو بصدده بأمر يبديه على خالف ما خيفيه، قال تعاىل: خدع
إن الذين (رسوله وأولياءه ونسب ذلك إىل اهللا تعاىل من حيث إن معاملة الرسول كمعاملته ولذلك قال تعاىل 

اعا تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه، وقول أهل وجعل ذلك خد) يبايعونك إمنا يبايعون اهللا
  اللغة إن هذا على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه فيجب أن يعلم أن املقصود مبثله يف احلذف ال حيصل لو

ديعة وأهنم فظاعة فعلهم فيما حتروه من اخل: أتى باملضاف احملذوف ملا ذكرنا من التنبيه على أمرين، أحدمها
مبخادعتهم إياه خيادعون اهللا، والثاىن التنبيه على عظم املقصود باخلداع وأن معاملته كمعاملة اهللا كما نبه عليه بقوله 

  قيل معناه جمازيهم) وهو خادعهم: (اآلية وقوله تعاىل) إن الذين يبايعونك(تعاىل 
وقيل خدع الضب أي استتر يف جحره ) ر اهللاومكروا ومك(باخلداع وقيل على وجه آخر مذكور يف قوله تعاىل 

  .واستعمال ذلك يف الضب أنه يعد عقربا تلدغ من يدخل يديه يف جحره حىت قيل العقرب بواب الضب وحاجبه
  .والعتقاد اخلديعة فيه قيل أخدع من ضب، وطريق خادع وخيدع مضل كأنه خيدع سالكه

تناول ما فيه، وخدع الريق إذا قل متصورا منه هذا املعىن، واملخدع بيت يف بيت كأن بانيه جعله خادعا ملن رام 
بني : " قطعت أخدعه، وىف احلديث: واالخدعان تصور منهما اخلداع الستتارمها تارة وظهورمها تارة، يقال خدعته

  .أي حمتالة لتلوهنا باجلدب مرة وباخلصب مرة" يدى الساعة سنون خداعة 



مجع خدن أي املصاحب وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب شهوة، ) خدانوال متخذات أ: (قال اهللا تعاىل: خدن
فاستعارة كقوهلم يعشق العلى ويشبب بالندى وينسب * خدين العلى : * يقال خدن املرأة وخدينها، وقول الشاعر

  .باملكارم
  وكان الشيطان: (قال تعاىل: خذل

ينصر نصرته، ولذلك قيل خذلت الوحشية ولدها أي كثري اخلذالن، واخلذالن ترك من يظن به أن ) لالنسان خذوال
وخذول الرجل من غري كسح ورجل خذلة كثريا * بني مغلوب تليل خده : وختاذلت رجال فالن ومنه قول االعشى

  .ما خيذل
  .وخذوه أصله من أخذ وقد تقدم) فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين: (قال اهللا تعاىل: خذ
فمعىن ) فخر عليهم السقف من فوقهم: (وقال تعاىل) فلما خر تبينت اجلن: (اىلوقال تع) كأمنا خر من السماء: (خر

  .خر سقط سقوطا يسمع منه خرير، واخلرير يقال لصوت املاء والريح وغري ذلك مما يسقط من علو
السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح، : فاستعمال اخلر تنبيه على اجتماع أمرين) خروا له سجدا: (وقوله تعاىل

  .، فتنبيه أن ذلك اخلرير كان تسبيحا حبمداهللا ال بشئ آخر)وسبحوا حبمد رهبم(وقوله من بعده 
  )وسعى يف خراهبا: (يقال خرب املكان خرابا وهو ضد العمارة، قال اهللا تعاىل: خرب

  خيربون(وقد أخربه، وخربه قال اهللا تعاىل 

كان لئال تبقى للنىب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وقيل فتخريبهم بأيديهم إمنا ) بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني
  .كان بإجالئهم عنها

واخلربة شق واسع يف االذن تصورا أنه قد خرب أذنه، ويقال رجل أخرب وامرأة خرباء حنو أقطع وقطعاء مث شبه 
ب خمتصا بسارق االبل، به اخلرق يف أذن املزادة فقيل خربة املزادة، واستعارة ذلك كاستعارة االذن له، وجعل اخلار

برز من : خرج خروجا: خرج* أبصر خربان فضاء فانكدر : * واخلرب ذكر احلبارى ومجعه خربان قال الشاعر
مقره أو حاله سواء كان مقره دارا أو بلدا أو ثوبا، وسواء كان حاله حالة يف نفسه أو يف أسبابه اخلارجة، قال 

وما خترج من مثرة : (وقال) اخرج منها فما يكون لك أن تتكرب فيها: (ىلوقال تعا) فخرج منها خائفا يترقب: (تعاىل
واالخراج أكثر ما ) يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها -فهل إىل خروج من سبيل  -من أكمامها 

  يقال يف االعيان حنو
: وقال تعاىل) القيامة كتاباوخنرج له يوم  -كما أخرجك ربك من بيتك باحلق : (وقال عزوجل) أنكم خمرجون(
واهللا (ويقال يف التكوين الذى هو من فعل اهللا تعاىل ) أخرجوا آل لوط من قريتكم: (وقال) أخرجوا أنفسكم(

) خنرج به زرعا خمتلفا ألوانه: (وقال تعاىل) فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت -أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لصناعات، وقيل ملا خيرج من االرض ومن وكر احليوان وحنو ذلك خرج والتخريج أكثر ما يقال يف العلوم وا

فإضافته إىل اهللا تعاىل تنبيه أنه هو الذى ألزمه وأوجبه، ) أم تسأهلم خرجا فخراج ربك خري: (وخراج، قال اهللا تعاىل
تص يف الغالب واخلراج خم) فهل جنعل لك خرجا: (واخلرج أعم من اخلراج، وجعل اخلرج بإزاء الدخل، وقال تعاىل

بالضريبة على االرض، وقيل العبد يؤدى خرجه أي غلته والرعية تؤدى إىل االمري اخلراج، واخلرج أيضا من 
السحاب ومجعه خروج وقيل اخلراج بالضمان أي ما خيرج من مال البائع فهو بإزاء ما سقط عنه من ضمان املبيع، 

  ذلك تارة على سبيل واخلارجى الذى خيرج بذاته عن أحوال أقرانه ويقال
املدح إذا خرج إىل منزلة من هو أعلى منه، وتارة يقال على سبيل الذم إذا خرج إىل منزلة من هو أدىن منه، وعلى 



تنزل من جو السماء * فلست بإنسى ولكن كمالك : هذا يقال فالن ليس بإنسان تارة على املدح كما قال الشاعر
، واخلرج لونان من بياض وسواد، ويقال ظليم أخرج ونعامة )كاالنعامإن هم إال (يصوب وتارة على الذم حنو 

  خرجاء وأرض خمترجة ذات لونني لكون النبات منها يف مكان دون

  .مكان، واخلوارج لكوهنم خارجني عن طاعة االمام
إال إن هم (اخلرص حرز الثمرة، واخلرص احملروز كالنقض للمنقوض، وقيل اخلرص الكذب يف قوله تعاىل : خرص

  .قيل معناه يكذبون) خيرصون
قيل لعن الكذابون وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وختمني يقال خرص سواء ) قتل اخلراصون: (وقوله تعاىل

كان مطابقا للشئ أو خمالفا له من حيث إن صاحبه مل يقله عن علم وال غلبة ظن والمساع بل اعتمد فيه على الظن 
  والتخمني

صه، وكل من قال قوال على هذا النحو قد يسمى كاذبا وإن كان قوله مطابقا للمقول املخرب كفعل اخلارص يف خر
إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك : (عنه كما حكى عن املنافقني يف قوله عزوجل

أي لزمه عار ال ينمحى عنه ) ومسنسمه على اخلرط: (قال تعاىل: خرط): لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون
  .كقوهلم جدعت أنفه، واخلرطوم أنف الفيل فسمى أنفه خرطوما استقباحا له

وهو ضد ) أخرقتها لتغرق أهلها: (اخلرق قطع الشئ على سبيل الفساد من غري تدبر وال تفكر، قال تعاىل: خرق
أي ) وخرقوا له بنني وبنات بغري علم: (ل تعاىلاخللق وإن اخللق هو فعل الشئ بتقدير ورفق، واخلرق بغري تقدير، قا

  .حكموا بذلك على سبيل اخلرق، وباعتبار القطع قيل خرق الثوب وخرقه وخرق املفاوز واخترق الريح
وخص اخلرق واخلريق باملفاوز الواسعة إما الختراق الريح فيها وإما لتخرقها يف الفالة، وخص اخلرق مبن ينخرق يف 

  .السحاب
  االذن إذا توسع خرق،وقيل لثقب 

أحدمها لن : فيه قوالن) إنك لن خترق االرض: (وصىب أخرق وامرأة خرقاء مثقوبة االذن ثقبا واسعا، وقوله تعاىل
تقطع واآلخر لن تثقب االرض إىل اجلانب اآلخر اعتبارا باخلرق يف االذن، وباعتبار ترك التقدير قيل رجل أخرق 

  .ح يف تعسف مرورها فقيل ريح خرقاءوخرق وامرأة خرقاء، وشبه هبا الري
ومن اخلرق استعريت املخرقة وهو إظهار اخلرق توصال إىل حيلة، " ما دخل اخلرق يف شئ إال شانه " وروى 

  .واملخراق شئ يلعب به كأنه خيرق الظهار الشئ خبالفه، وخرق الغزال إذا مل حيسن أن يعدو خلرقه
وإن من شئ إال : (به عن كل حفظ كحفظ السر وحنوه وقوله تعاىلاخلزن حفظ الشئ يف اخلزانة مث يعرب : خزن

فإشارة منه إىل قدرته تعاىل على ما يريد إجياده أو إىل احلالة الىت ) وهللا خزائن السموات واالرض -عندنا خزائنه 
  فرغ: " أشار إليها بقوله عليه السالم

  موه وما أنتم لهفأسقيناك: (وقوله تعاىل" ربكم من خلق اخللق والرزق واالجل 
أفرأيتم املاء الذى تشربون أأنتم (قيل معناه حافظني له بالشكر، وقيل هو إشارة إىل ما أنبأ عنه قوله ) خبازنني
وال أقول لكم عندي : (يف صفة النار وصفة اجلنة وقوله) وقال هلم خزنتها(اآلية واخلزنة مجع اخلازن ) أنزلتموه
ها الناس الن اخلزن ضرب من املنع، وقيل جوده الواسع وقدرته، وقيل هو قوله أي مقدوراته الىت منع) خزائن اهللا

  .كن



  .واخلزن يف اللحم أصله االدخار فكىن به عن نتنه، يقال خزن اللحم إذا أننت وخنز بتقدم النون
  .خزى الرجل حلقه انكسار إما من نفسه وإما من غريه: خزى

  .دره اخلزاية ورجل خزيان وامرأة خزىي ومجعه خزايافالذي يلحقه من نفسه هو احلياء املفرط ومص
والذى يلحقه من غريه يقال هو ضرب من االستخفاف، " اللهم احشرنا غري خزايا وال نادمني " وىف احلديث 

  .ومصدره اخلزى ورجل خزى
هم اهللا اخلزى يف فأذاق -إن اخلزى اليوم والسوء على الكافرين : (وقال تعاىل) ذلك هلم خزى يف الدنيا: (قال تعاىل

  لنذيقهم عذاب اخلزى -احلياة الدنيا 
يوم ال خيزى اهللا النيب (وأخزى من اخلزاية واخلزى مجيعا وقوله ) من قبل أن نذل وخنزى(وقال ) يف احلياة الدنيا
د ربنا إنك من تدخل النار فق: (فهو من اخلزى أقرب وإن جاز أن يكون منهما مجيعا وقوله تعاىل) والذين آمنوا

 -وال ختزنا يوم القيامة : (وقوله) من يأتيه عذاب خيزيه(فمن اخلزاية وجيوز أن يكون من اخلزى وكذا قوله ) أخزيته
وعلى حنو ما قلنا يف خزى قوهلم ذل وهان فإن ذلك مىت كان من ) وال ختزون يف ضيفي: (وقال) وليخزى الفاسقني

اهلون، واهلوان، والذل، ويكون : ومىت كان من غريه يقال لهاالنسان نفسه يقال له اهلون والذل ويكون حممودا، 
  .مذموما
اخلسر واخلسران انتقاص رأس املال وينسب ذلك إىل االنسان فيقال خسر فالن، وإىل الفعل فيقال خسرت : خسر

وهو االكثر، ويستعمل ذلك يف املقتنيات اخلارجة كاملال واجلاه يف الدنيا ) تلك إذا كرة خاسرة: (جتارته، قال تعاىل
  وىف املقتنيات النفسية كالصحة والسالمة والعقل واالميان والثواب،

الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أال ذلك هو اخلسران : (وهو الذى جعله اهللا تعاىل اخلسران املبني، وقال
إىل أولئك  -هللا من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد ا: (وقوله) ومن يكفر به فأولئك هم اخلاسرون: (وقوله) املبني

  :وقوله) هم اخلاسرون

جيوز ) وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان: (وقوله) فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين(
أن يكون إشارة إىل حترى العدالة يف الوزن وترك احليف فيما يتعاطاه يف الوزن، وجيوز أن يكون ذلك إشارة إىل 

وكال املعنيني يتالزمان، وكل ) فمن خفت موازينه: (عاطى ماال يكون به ميزانه يف القيامة خاسرا فيكون ممن قال فيهت
خسران ذكره اهللا تعاىل يف القرآن فهو على هذا املعىن االخري دون اخلسران املتعلق باملقتنيات الدنيوية والتجارات 

  .البشرية
وقيل الكسوف فيهما إذا زال بعض ضوئهما، واخلسوف إذا ذهب  اخلسوف للقمر والكسوف للشمس،: خسف
  .كله

  فخسفنا به: (ويقال خسفه اهللا وخسف هو، قال تعاىل
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال : " وىف احلديث) لو ال أن من اهللا علينا خلسف بنا: (وقال) وبداره االرض

غابت حدقتها فمنقول من خسف القمر، وبئر خمسوفة إذا غاب  وعني خاسفة إذا" خيسفان ملوت أحد وال حلياته 
  .ماؤها ونزف، منقول من خسف اهللا القمر

  .وتصور من خسف القمر مهانة تلحقه فاستعري اخلسف للذل فقيل حتمل فالن خسفا
 :خسأت الكلب فخسأ أي زجرته مستهينا به فانزجر وذلك إذا قلت له اخسأ، قال تعاىل يف صفة الكفار: خسأ

أي انقبض عن مهانة قال ) خسأ البصر(ومنه ) قلنا هلم كونوا قردة خاسئني: (وقال تعاىل) اخسؤا فيها وال تكلمون(



  ).خاسئا وهو حسري(
شبهوا بذلك لقلة غنائهم وهو مجع اخلشب ومن لفظ اخلشب قيل ) كأهنم خشب مسندة: (قال تعاىل: خشب

وسيف خشيب قريب العهد بالصقل، ومجل خشيب أي خشبت السيف إذا صقلته باخلشب الذى هو املصقل، 
جديد مل يرض، تشبيها بالسيف اخلشيب، وختشبت االبل أكلت اخلشب، وجبهة خشباء يابسة كاخلشب، ويعرب هبا 

  عمن ال يستحى،
واملخشوب املخلوط به * والصخر هش عند وجهك يف الصالبة : * وذلك كما يشبه بالصخر يف حنو قول الشاعر

  .عبارة عن الشئ الردئ اخلشب وذلك
  .اخلشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل اخلشوع فيما يوجد على اجلوارح: خشع

إذا ضرع القلب خشعت اجلوارح، قال : والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد يف القلب ولذلك قيل فيما روى
 -وخشعت االصوات  -ني وكانوا لنا خاشع -الذين هم يف صالهتم خاشعون : (وقال) ويزيدهم خشوعا: (تعاىل

إذا  -و  -إذا رجت االرض رجا (كناية عنها وتنبيها على تزعزعها كقوله ) أبصارها خاشعة -خاشعة أبصارهم 
  ).يوم متور السماء مورا وتسري اجلبال سريا -زلزلت االرض زلزاهلا 

: العلماء هبا يف قوله اخلشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا خيشى منه، ولذلك خص: خشى
فخشينا أن  -من خشى الرمحن  -وأما من جاءك يسعى وهو خيشى : (وقال) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء(

  خيشون -فال ختشوهم واخشوين  -يرهقهما 
 وليخش -الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا : (وقال) الناس كخشية اهللا أو أشد خشية

أي ال تقتلوهم معتدين ملخافة أن يلحقهم ) خشية إمالق: (اآلية، أي ليستشعروا خوفا من معرته، وقال تعاىل) الذين
  .أي ملن خاف خوفا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه) ملن خشى الرمحن بالغيب(إمالق 
لة، وذلك خالف التخصيص واالختصاص واخلصوصية والتخصص تفرد بعض الشئ مبا ال يشاركه فيه اجلم: خص

واتقوا : (العموم والتعمم والتعميم، وخصان الرجل من خيتصه بضرب من الكرامة، واخلاصة ضد العامة، قال تعاىل
خيتص برمحته (أي بل تعمكم وقد خصه بكذا خيصه واختصه خيتصه، قال ) فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة

ويؤثرون على : (ى مل يسد باخلصاصة كما عرب عنه باخللة، قالوخصاص البيت فرجة وعرب عن الفقر الذ) من يشاء
وإن شئت قلت من اخلصاص، واخلص بيت من قصب أو شجر وذلك ملا يرى فيه ) أنفسهم ولو كان هبم خصاصة

  .من اخلصاصة
أي جيعالن عليهما خصفة وهى أوراق ومنه قيل جللة التمر خصفة ) وطفقا خيصفان عليهما(قال تعاىل : خصف
  .ياب الغليظة، مجعه خصف، وملا يطرق به اخلف خصفة وخصفت النعل باملخصفوللث

وخصفت اخلصفة نسجتها واالخصف واخلصيف قيل " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيصف نعله " وروى 
  .االبرق من الطعام وهو لونان من الطعام وحقيقته ما جعل من اللنب وحنوه يف خصفة فيتلون بلوهنا

وهو ألد (مصدر خصمته أي نازعته خصما، يقال خاصمته وخصمته خماصمة وخصاما، قال تعاىل اخلصم : خصم
مث مسى املخاصم خصما، واستعمل للواحد واجلمع ورمبا ثىن، وأصل املخاصمة ) وهو يف اخلصام غري مبني -اخلصام 

وروى نسيته يف خصم أن يتعلق كل واحد خبصم اآلخر أي جانبه وأن جيذب كل واحد خصم اجلوالق من جانب، 
) ال ختتصموا(أي فريقان ولذلك قال اختصموا وقال ) خصمان اختصموا(فراشي، واجلمع خصوم وأخصام وقوله 

واخلصم املختص باخلصومة، قال ) وهو خصيم مبني(واخلصيم الكثري املخاصمة، قال ) وهم فيها خيتصمون(وقال 



  ).قوم خصمون(
  سور الشوك، يقال خضدته فاخنضد فهوأي مك) يف سدر خمضود(قال اهللا : خضد

  .خمضود وخضيد واخلضد املخضود كالنقض يف املنقوض ومنه استعري خضد عنق البعري أي كسر
خضرة مجع أخضر واخلضرة أحد االلوان بني البياض ) ثيابا خضرا -فتصبح االرض خمضرة : (قال تعاىل: خضر

قد أعسف النازح اجملهود : واالخضر أسود قال الشاعر والسواد وهى إىل السواد أقرب وهلذا مسى االسود أخضر
يف ظل أخضر يدعو هامه البوم وقيل سواد العراق للموضع الذى يكثر فيه اخلضرة، ومسيت اخلضرة * معسفة 

فقد فسره عليه " إياكم وخضراء الدمن " أي خضراوان وقوله عليه السالم ) مدهامتان(بالدمهة يف قوله سبحانه 
واملخاضرة املبايعة على اخلضر والثمار قبل بلوغها، واخلضرية " املرأة احلسناء يف منبت السوء " ل السالم حيث قا

  .خنلة ينتثر بشرها أخضر
  )فال ختضعن بالقول(قال اهللا : خضع

اخلضوع اخلشوع وقد تقدم، ورجل خضعة كثري اخلضوع ويقال خضعت اللحم أي قطعته، وظليم أخضع يف عنقه 
  .تطامن
كاملد، ويقال ملا له طول، واخلطوط أضرب فيما يذكره أهل اهلندسة من مسطوح ومستدير ومقوس  اخلط: خط

وممال، ويعرب عن كل أرض فيها طول باخلط كخط اليمن وإليه ينسب الرمح اخلطى، وكل مكان خيطه االنسان 
  .لنفسه وحيفره يقال له خط وخطة

وما : (خلط املنحرف عنه، ويعرب عن الكتابة باخلط قال تعاىلواخلطيطة أرض مل يصبها مطر بني أرضني ممطورتني كا
  ).كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك

اخلطب واملخاطبة والتخاطب املراجعة يف الكالم، ومنه اخلطبة واخلطبة لكن اخلطبة ختتص باملوعظة واخلطبة : خطب
وأصل اخلطبة احلالة الىت عليها االنسان ) ن خطبة النساءوالجناح عليكم فيما عرضتم به م: (بطلب املرأة، قال تعاىل

  .إذا خطب حنو اجللسة والقعدة، ويقال من اخلطبة خاطب وخطيب، ومن اخلطبة خاطب الغري والفعل منهما خطب
) فما خطبكم أيها املرسلون -فما خطبك يا سامرى (واخلطب االمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب قال تعاىل 

  .ما ينفصل به االمر من اخلطاب: ابوفصل اخلط
إال من (اخلطف واالختطاف االختالس بالسرعة، يقال خطف خيطف وخطف خيطف وقرئ هبما مجيعا قال : خطف

يكاد الربق خيطف  -فتخطفه الطري أو هتوى به الريح (وذلك وصف للشياطني املسترقة قال تعاىل ) خطف اخلطفة
  أي يقتلون ويسلبون،) هلمويتخطف الناس من حو: (وقال) أبصارهم

واخلطاف للطائر الذى كأنه خيطف شيئا يف طريانه، وملا خيرج به الدلو كأنه خيتطفه ومجعه خطاطيف وللحديدة الىت 
تدور عليها البكرة، وباز خمطف خيتطف ما يصيده، واخلطيف سرعة اجنذاب السري وأخطف احلشا، وخمتطفه كأنه 

  .اختطف حشاه لضموره
أن يريد غري ما حتسن إرادته فيفعله وهذا هو اخلطأ التام : لعدول عن اجلهة وذلك أضرب، أحدهااخلطأ ا: خطأ

  املأخوذ به
والثاىن أن ) وإن كنا خلاطئني: (وقال) إن قتلهم كان خطئا كبريا(االنسان، يقال خطئ خيطأ خطأ وخطأة قال تعاىل 

إخطاء فهو خمطئ، وهذا قد أصاب يف االرادة وأخطأ  يريد ما حيسن فعله ولكن يقع منه خالف ما يريد فيقال أخطأ



" من اجتهد فأخطأ فله أجر " وبقوله " رفع عن أمىت اخلطأ والنسيان : " يف الفعل وهذا املعىن بقوله عليه السالم
والثالث أن يريد ماال حيسن فعله ويتفق منه خالفه، فهذا خمطئ يف االرادة ) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة(

أردت مساءتى : يب يف الفعل فهو مذموم بقصده وغري حممود على فعله، وهذا املعىن هو الذى أراده يف قولهومص
وقد حيسن االنسان من حيث ال يدرى ومجلة االمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غريه يقال أخطأ، * فأجرت مسريت 

سن أو أراد إرادة ال جتمل إنه أخطأ وهلذا يقال وإن وقع منه كما أراده يقال أصاب، وقد يقال ملن فعل فعال ال حي
أصاب اخلطأ وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب وأخطأ اخلطأ، وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بني معان 

  جيب ملن يتحرى احلقائق أن
  .يتأملها

يما ال يكون مقصودا إليه واخلطيئة والسيئة يتقاربان لكن اخلطيئة أكثر ما تقال ف) وأحاطت به خطيئته(وقوله تعاىل 
يف نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيدا فأصاب إنسانا أو شرب مسكرا فجىن جناية 

  .يف سكره
سبب حمظور فعله كشرب املسكر وما يتولد عنه من اخلطإ غري متجاف عنه، وسبب غري حمظور : والسبب سببان

ومن : (، وقال تعاىل)يكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكموليس عل: (كرمى الصيد، قال تعاىل
 -وال تزد الظاملني إال ضالال (فاخلطيئة ههنا هي الىت ال تكون عن قصد إىل فعله، قال تعاىل ) يكسب خطيئة أو إمثا

) خطاياهم من شئوما هم حباملني من  -ولنحمل خطاياكم  -إنا نطمع أن يغفر لناربنا خطايانا  -مما خطيئاهتم 
  .واجلمع اخلطيئات واخلطايا) والذى أطمع أن يغفر ىل خطيئيت يوم الدين: (وقال تعاىل
  فهى املقصود إليها واخلاطئ هو القاصد للذنب، وعلى) نغفر لكم خطاياكم: (وقوله تعاىل

  وال طعام إال من غسلني ال يأكله(ذلك قوله 
أي الذنب العظيم وذلك حنو قوهلم ) واملؤتفكات باخلاطئة: (ه تعاىلوقد يسمى الذنب خاطئة يف قول) إال اخلاطئون
  .شعر شاعر

  .، فاملعىن ما تقدم)نغفر لكم خطاياكم: (فأما ما مل يكن مقصودا فقد ذكر عليه السالم أنه متجاف عنه، وقوله تعاىل
أي ال ) ات الشيطانوال تتبعوا خطو: (خطوت أخطو خطوة أي مرة واخلطوة ما بني القدمني، قال تعاىل: خطو

  ).وال تتبع اهلوى(تتبعوه وذلك حنو قوله 
اخلفيف بإزاء الثقيل ويقال ذلك تارة باعتبار املضايفة بالوزن وقياس شيئني أحدمها باآلخر حنو درهم خفيف، : خف

  .ودرهم ثقيل
  .خر يف زمان واحدوالثاىن يقال باعتبار مضايفة الزمان حنو فرس خفيف وفرس ثقيل إذا عدا أحدمها أكثر من اآل

: الثالث يقال خفيف فيما يستحليه الناس وثقيل فيما يستومخه فيكون اخلفيف مدحا والثقيل ذما ومنه قوله تعاىل
الرابع يقال خفيف فيمن ) محلت محال خفيفا(وأرى أن من هذا قوله ) فال خيفف عنهم -اآلن خفف اهللا عنكم (

  يطيش وثقيل
يقال خفيف يف االجسام الىت من شأهنا أن ترجحن إىل : ما والثقيل مدحا اخلامسفيما فيه وقار فيكون اخلفيف ذ

أسفل كاالرض واملاء، يقال خف خيف خفا وخفة وخففه ختفيفا وختفف ختففا واستخففته وخف املتاع اخلفيف ومنه 
خفافا يف أبداهنم  أي محلهم أن خيفوا معه أو وجدهم) فاستخف قومه فأطاعوه: (كالم خفيف على اللسان، قال تعاىل

فإشارة إىل كثرة االعمال الصاحلة ) ومن خفت موازينه: (وعزائمهم، وقيل معناه وجدهم طائشني، وقوله تعاىل



أي ال يزعجنك ويزيلنك عن اعتقادك مبا يوقعون من الشبه، وخفوا عن منازهلم ارحتلوا ) وال يستخفنك(وقلتها 
  .والبعري تشبيها خبف االنسانمنها يف خفة، واخلف امللبوس، وخف النعامة، 

وشتان بني اجلهر : * املخافتة واخلفت إسرار املنطق قال) وال ختافت هبا -يتخافتون بينهم : (قال تعاىل: خفت
  )واخفض هلما جناح الذل(اخلفض ضد الرفع، واخلفض الدعة والسري اللني : خفض* واملنطق اخلفت 

أي تضع قوما ) خافضة رافعة(وىف صفة القيامة ) أال تعلوا على(قوله  فهو حث على تليني اجلانب واالنقياد كأنه ضد
  ).مث رددناه أسفل سافلني: (وترفع آخرين فخافضة إشارة إىل قوله

  واخلفاء) ادعوا ربكم تضرعا وخفية(خفى الشئ خفية استتر، قال تعاىل : خفى

وليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به االبداء ما يستر به كالغطاء، وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته، وأخفيته أ
وأنا (وقال تعاىل ) إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو حري لكم: (واالعالن، قال تعاىل

أال إهنم (واالستخفاء طلب االخفاء، ومنه قوله تعاىل ) بل بدا هلم ما كانوا خيفون -أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم 
  .واخلواىف مجع خافية، وهى ما دون القوادم من الريش) ثنون صدورهم ليستخفوا منهي

: اخللل فرجة بني الشيئني ومجعه خالل كخلل الدار والسحاب والرماد وغريها، قال تعاىل يف صفة السحاب: خل
  فترى الودق(

أي ) والوضعوا خاللكم* (ر أرى خلل الرماد وميض مج: * قال الشاعر) فجلسوا خالل الديار -خيرج من خالله 
  .سعوا وسطكم بالنميمة والفساد

واخلالل ملا ختلل به االسنان وغريها، يقال خل سنه وخل ثوبه باخلالل خيله، ولسان الفصيل باخلالل ليمنعه من 
قعة بني واخللل يف االمر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الوا" خللوا أصابعكم : " الرضاع والرمية بالسهم، وىف احلديث

واخللة * إن جسمي بعد خايل خلل : * الشيئني، وخل حلمه خيل خال وخالال صار فيه خلل وذلك باهلزال، قال
الطريق يف الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخلال وسطه، واخللة أيضا اخلمر احلامضة 

  .لتخلل احلموضة إياها
نه يف خالهلا، واخللة االختالل العارض للنفس إما لشهوهتا لشئ أو حلاجتها إليه، واخللة ما يغطى به جفن السيف لكو

وهلذا فسر اخللة باحلاجة واخلصلة، واخللة املودة إما الهنا تتخلل النفس أي تتوسطها، وإما الهنا ختل النفس فتؤثر فيه 
  تأثري السهم يف الرمية،

قيل مساه ) واختذ اهللا إبراهيم خليال: (وخالال فهو خليل، وقوله تعاىل وإما لفرط احلاجة إليها، يقال منه خاللته حمالة
وعلى هذا الوجه ) إىن ملا أنزلت إىل من خري فقري: (بذلك الفتقاره إليه سبحانه يف كل حال، االفتقار املعىن بقوله

  .اللهم أغنىن باالفتقار إليك وال تفقرين باالستغناء عنك: قيل
ومن : هو من اخللة ال من اخللة، قال: اهلا فيه كاستعمال احملبة فيه، قال أبو القاسم البلخىوقيل بل من اخللة واستعم

قاسه باحلبيب فقد أخطأ الن اهللا جيوز أن حيب عبده فإن احملبة منه الثناء وال جيوز أن خياله، وهذا منه اشتباه فإن 
وبه مسى اخلليل خليال وهلذا يقال متازج * مىن قد ختللت مسلك الروح : اخللة من ختلل الود نفسه وخمالطته كقوله

  .روحانا
  واحملبة البلوغ بالود



إىل حبة القلب من قوهلم حببته إذا أصبت حبة قلبه، لكن إذا استعملت احملبة يف اهللا فاملراد هبا جمرد االحسان وكذا 
  واخللة التخلل فحاشا له سبحانه أناخللة، فإن جاز يف أحد اللفظني جاز يف اآلخر، فأما أن يراد باحلب حبة القلب، 

  .يراد فيه ذلك
أي ال ميكن يف القيامة ابتياع حسنة وال استجالهبا مبودة وذلك إشارة إىل قوله ) ال بيع فيه وال خلة: (وقوله تعاىل
فقد قيل هو مصدر من خاللت وقيل هو ) البيع فيه وال خالل(وقوله ) وأن ليس لالنسان إال ما سعى: (سبحانه
  .يقال خليل وأخلة وخالل واملعىن كاالول مجع،
اخللود هو تربى الشئ من اعتراض الفساد وبقاؤه على احلالة الىت هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغيري : خلد

  .والفساد تصفه العرب باخللود كقوهلم لالثاىف خوالد، وذلك لطول مكثها ال لدوام بقائها
واخللد اسم للجزء الذى يبقى من االنسان على حالته فال ) علكم ختلدونل: (يقال خلد خيلد خلودا، قال تعاىل

يستحيل مادام االنسان حيا استحالة سائر اجزائه، وأصل املخلد الذى يبقى مدة طويلة ومنه قيل رجل خملد ملن أبطأ 
  .عنه الشيب، ودابة خملدة هي الىت تبقى ثناياها حىت خترج رباعيتها، مث استعري للمبقى دائما

أولئك أصحاب : (واخللود يف اجلنة بقاء االشياء على احلالة الىت عليها من غري اعتراض الفساد عليها، قال تعاىل
  أولئك أصحاب النار هم فيها -اجلنة هم فيها خالدون 

قيل ) يطوف عليهم ولدان خملدون: (وقوله تعاىل) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها -خالدون 
ن حبالتهم ال يعتريهم استحالة، وقيل مقرطون خبلدة، واخللدة ضرب من القرطة، وإخالد الشئ جعله مبقى مبقو

  .أي ركن إليها ظانا أنه خيلد فيها) ولكنه أخلد إىل االرض: (واحلكم عليه بكونه مبقى، وعلى هذا قوله سبحانه
كان فيه، والصاىف قد يقال ملا ال شوب فيه، اخلالص كالصايف إال أن اخلالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن : خلص

وقالوا ما يف بطون هذه : (قال تعاىل* خالص اخلمر من نسج الفدام : * ويقال خلصته فخلص، ولذلك قال الشاعر
فلما استيأسوا منه خلصوا : (ويقال هذا خالص وخالصة حنو داهية وراوية، وقوله تعاىل) االنعام خالصة لذكورنا

  .ا خالصني عن غريهمأي انفردو) جنيا
فإخالص املسلمني أهنم قد تربءوا مما يدعيه اليهود من التشبيه ) إنه من عبادنا املخلصني -وحنن له خملصون : (وقوله

  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث: (وقال) خملصني له الدين: (والنصارى من التثليث، قال تعاىل
  إنه كان خملصا وكان رسوال(ول وقال وهو كاال) وأخلصوا دينهم هللا(وقال ) ثالثة

اخللط هو اجلمع بني أجزاء الشيئني فصاعدا سواء : فحقيقة االخالص التربى عن كل ما دون اهللا تعاىل خلط) نبيا
فاختلط : (كانا مائعني أو جامدين أو أحدمها مائعا واآلخر جامدا وهو أعم من املزج، ويقال اختلط الشئ، قال تعاىل

وإن كثريا من : (ويقال للصديق واجملاور والشريك خليط، واخلليطان يف الفقه من ذلك قال تعاىل) به نبات االرض
* بان اخلليط ومل يأووا ملن تركوا : * ويقال اخلليط للواحد واجلمع، قال الشاعر) اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض

ويقال أخلط فالن يف كالمه إذا صار ذا أي يتعاطون هذا مرة وذاك مرة، ) خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا(وقال 
  .ختليط، وأخلط الفرس يف جريه كذلك وهو كناية عن تقصريه فيه

قيل هو على الظاهر وأمره خبلع ) فاخلع نعليك: (اخللع خلع االنسان ثوبه والفرس جله وعذاره، قال تعاىل: خلع
  ذلك عن رجله

هو أمر باالقامة والتمكن كقولك ملن رمت أن يتمكن هذا مثل و: لكونه من جلد محار ميت، وقال بعض الصوفية
انزع ثوبك وخفك وحنو ذلك، وإذا قيل خلع فالن على فالن فمعناه أعطاه ثوبا، واستفيد معىن العطاء من هذه 



  .اللفظة بأن وصل به على فالن مبجرد اخللع
له معقبات من بني يديه ومن : (وقال تعاىل) يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم(خلف ضد القدام، قال تعاىل : خلف
وخلف ضد تقدم وسلف، واملتأخر لقصور منزلته ) فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية(وقال تعاىل ) خلفه

فخلف من بعدهم (يقال له خلف وهلذا قيل اخللف الردئ واملتأخر ال لقصور منزلته يقال له خلف، قال تعاىل 
  .سكت ألفا ونطق خلفا: وقيل) خلف

ي رديئا من الكالم، وقيل لالست إذا ظهر منه حبقة خلفة، وملن فسد كالمه أو كان فاسدا يف نفسه يقال ختلف أ
فالن فالنا إذا تأخر عنه وإذا جاء خلف آخر وإذا قام مقامه ومصدره اخلالفة، وخلف خالفة بفتح اخلاء فسد فهو 

  فخلف من: (خالف أي ردئ أمحق، ويعرب عن الردئ خبلف حنو
، ويقال ملن خلف آخر فسد مسده خلف واخللفة يقال يف أن خيلف كل واحد اآلخر، )هم خلف أضاعوا الصالةبعد

  .أي يأيت بعضه خلف بعض: وقيل أمرهم خلفة) وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة(قال تعاىل 
املشى وخلف فالن فالنا قام وأصابته خلفة كناية عن البطنة وكثرة * هبا العني واآلرام ميشني خلفة : * قال الشاعر

  باالمر عنه إما معه وإما

واخلالفة النيابة عن الغري إما لغيبة املنوب عنه ) ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف االرض خيلفون(بعده، قال تعاىل 
: ل تعاىلوإما ملوته وإما لعجزه وإما لتشريف املستخلف وعلى هذا الوجه االخري استخلف اهللا أولياءه يف االرض، قا

) ويستخلف رىب قوما غريكم: (وقال) وهو الذى جعلكم خالئف االرض -هو الذى جعلكم خالئف يف االرض (
 -وجعلناهم خالئف  -يا داود إنا جعلناك خليفة يف االرض (واخلالئف مجع خليفة، وخلفاء مجع خليف، قال تعاىل 

  واالختالف) وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح
ذ كل واحد طريقا غري طريق اآلخر يف حاله أو قوله، واخلالف أعم من الضد الن كل ضدين واملخالفة أن يأخ

خمتلفان وليس كل خمتلفني ضدين، وملا كان االختالف بني الناس يف القول قد يقتضى التنازع استعري ذلك للمنازعة 
عم يتساءلون عن النبإ  -لوانكم واختالف ألسنتكم وأ -وال يزالون خمتلفني  -فاختلف االحزاب (واجملادلة، قال 

وال تكونوا كالذين تفرقوا (وقال ) خمتلفا ألوانه: (وقال) إنكم لفى قول خمتلف -العظيم الذى هم فيه خمتلفون 
وما كان الناس  -فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه (وقال ) واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

ولقد بوأنا بىن إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حىت جاءهم العلم  -ختلفوا إال أمة واحدة فا
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه (وقال يف القيامة ) إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون

: قبل معناه خلفوا حنو) الذين اختلفوا يف الكتاب وإن: (وقوله تعاىل) ليبني هلم الذى خيتلفون فيه(وقال ) ختتلفون
  كسب واكتسب، وقيل أتوا فيه بشئ خالف

وما اختلفتم فيه من شئ : (فمن اخلالف أو من اخللف وقوله تعاىل) الختلفتم يف امليعاد(ما أنزل اهللا، وقوله تعاىل 
أي ) إن يف اختالف الليل والنهار(له تعاىل وقو) ليحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون(وقوله تعاىل ) فحكمه إىل اهللا

يف جمئ كل واحد منهما خلف اآلخر وتعاقبهما، واخللف املخالفة يف الوعد، يقال وعدين فأخلفين أي خالف يف 
قالوا ما أخلفنا موعدك  -فأخلفتم موعدى (وقال ) إن اهللا ال خيلف امليعاد(وقال ) مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه(امليعاد 
وأخلفت فالنا وجدته خملفا، واالخالف أن يسقى واحد بعد آخر، وأخلف الشجر إذا اخضر بعد سقوط  )مبلكنا

ال (ورقه، وأخلف اهللا عليك يقال ملن ذهب ماله أي أعطاك خلفا وخلف اهللا عليك أي كان لك منه خليفة، وقوله 
  أي إحدامها) أرجلهم من خالفأو تقطع أيديهم و: (بعدك، وقرئ خالفك أي خمالفة لك، وقوله) يلبثون خلفك



  .من جانب واالخرى من جانب آخر
  وعلى(أي خمالفني ) فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا(وخلفته تركته خلفي، قال 

) فاقعدوا مع اخلالفني(واخلالف املتأخر لنقصان أو قصور كاملتخلف قال ) قل للمخلفني -الثالثة الذين خلفوا 
رضوا بأن يكونوا مع (املتأخر، ويكىن هبا عن املرأة لتخلفها عن املرحتلني ومجعها خوالف، قال واخلالفة عمود اخليمة 

ووجدت احلى خلوفا أي ختلفت نساؤهم عن رجاهلم، واخللف حد الفأس الذى يكون إىل جهة اخللف ) اخلوالف
يما يظن به أو النه خيلف وما ختلف من االضالع إىل ما يلى البطن، واخلالف شجر كأنه مسى بذلك النه خيلف ف

  .خمربه منظره، ويقال للجمل بعد بزوله خملف عام وخملف عامني
  .لوال اخلليفى الذنت أي اخلالفة وهو مصدر خلف: وقال عمر رضى اهللا عنه

خلق السموات : (اخللق أصله التقدير املستقيم ويستعمل يف إبداع الشئ من غري أصل وال احتذاء قال: خلق
خلقكم من : (ويستعمل يف إجياد الشئ من الشئ حنو) بديع السموات واالرض: (دعهما بداللة قولهأي أب) واالرض

  )خلق اجلان من مارج -ولقد خلقناكم  -خلق االنسان من ساللة  -خلق االنسان من نطفة  -نفس واحدة 
أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال (ه وليس اخللق الذى هو االبداع إال هللا تعاىل وهلذا قال يف الفصل بينه تعاىل وبني غري

وإذ ختلق من : (وأما الذى يكون باالستحالة فقد جعله اهللا تعاىل لغريه يف بعض االحوال كعيسى حيث قال) تذكرون
: أحدمها يف معىن التقدير كقول الشاعر: واخللق ال يستعمل يف كافة الناس إال على وجهني) الطني كهيئة الطري بإذىن

إن قيل قوله ) وختلقون إفكا: (ض القوم خيلق مث ال يفرى والثاىن يف الكذب حنو قوله* قت وبع فالنت تفري ما خل
يدل على أنه يصح أن يوصف غريه باخللق، قيل إن ذلك معناه أحسن املقدرين، ) فتبارك اهللا أحسن اخلالقني: (تعاىل

ه قيل فاحسب أن ههنا مبدعني وموجدين أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أن غري اهللا يبدع، فكأن
) وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا -خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم : (فاهللا أحسنهم إجيادا على ما يعتقدون كما قال

  فقد قيل إشارة إىل ما يشوهونه من اخللقة باخلصاء ونتف
فإشارة إىل ما قدره وقضاه وقيل معىن ) لق اهللاال تبديل خل: (اللحية وما جيرى جمراه، وقيل معناه يغريون حكمه وقوله

  )وتذرون ما خلق لكم ربكم: (هنى أي ال تغريوا خلقة اهللا وقوله) ال تبديل خللق اهللا(

  .فكناية عن فروج النساء
وكل موضع استعمل اخللق يف وصف الكالم فاملراد به الكذب ومن هذا الوجه امتنع كثري من الناس من إطالق 

ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا (وقوله ) إن هذا إال خلق االولني(ى القرآن وعلى هذا قوله تعاىل لفظ اخللق عل
واخللق يقال يف معىن املخلوق واخللق واخللق يف االصل واحد كالشرب والشرب والصرم والصرم ) إال اختالق

  .ق بالقوى والسجايا املدركة بالبصريةلكن خص اخللق باهليئات واالشكال والصور املدركة بالبصر، وخص اخلل
واخلالق ما اكتسبه االنسان من الفضيلة خبلقه ) إن هذا إال خلق االولني(وقرئ ) وإنك لعلى خلق عظيم: (قال تعاىل
  أي كأنه: وفالن خليق بكذا) وماله يف اآلخرة من خالق: (قال تعاىل

  .اخللق خملوق فيه ذلك كقولك جمبول على كذا أو مدعو إليه من جهة
وخلق الثوب وأخلق وثوب خلق وخملق وأخالق حنو حبل أرمام وأرمات، وتصور من خلوقة الثوب املالمسة فقيل 
جبل أخلق وصخرة خلقاء وخلقت الثوب ملسته، واخلولق السحاب منه أو من قوهلم هو خليق بكذا، واخللوق 

  .ضرب من الطيب
مساكن وغريمها، واخللو يستعمل يف الزمان واملكان لكن ملا تصور يف اخلالء املكان الذى ال ساتر فيه من بناء و: خال



وما حممد إال رسول اهللا قد خلت : (الزمان املضى فسر أهل اللغة خال الزمان بقوهلم مضى الزمان وذهب، قال تعاىل
فيها  إال خال -قد خلت من قبلكم سنن  -تلك أمة قد خلت  -وقد خلت من قبلهم املثالث  -من قبله الرسل 

أي ) خيل لكم وجه أبيكم: (وقوله) وإذا خلوا عضوا عليكم االنامل من الغيظ -مثل الذين خلوا من قبلكم  -نذير 
  .حتصل لكم مودة أبيكم وإقباله عليكم

  وخال االنسان صار خاليا، وخال فالن بفالن صار معه يف خالء، وخال إليه انتهى إليه يف خلوة،
) فخلوا سبيلهم(، وخليت فالنا تركته يف خالء مث يقال لكل ترك ختلية حنو )شياطينهموإذا خلوا إىل : (قال تعاىل

وناقة خلية خمالة عن احللب وامرأة خلية خمالة عن الزوج وقيل للسفينة املتروكة بال ربان خلية واخللى من خاله 
املتروك حىت ييبس ويقال خليت واخلالء احلشيش * مطلقة طورا وطورا تراجع : * اهلم حنو املطلقة يف قول الشاعر

  .اخلالء جززته وخليت الدابة جززت هلا ومنه استعري سيف خيتلى أي يقطع ما يضرب به قطعه للخال
  كناية عن موهتم من قوهلم مخدت) جعلناهم حصيدا خامدين: (قوله تعاىل: مخد

  ).هم خامدونفإذا : (النار مخودا طفئ هلبها وعنه استعري مخدت احلمى، سكنت، وقوله تعاىل
أصل اخلمر ستر الشئ ويقال ملا يستر به مخار لكن اخلمار صار يف التعارف امسا ملا تغطى به املرأة رأسها، ومجعه : مخر

  وليضربن خبمرهن: (مخر، قال تعاىل
، وأمخرت العجني جعلت "مخروا آنيتكم " ، واختمرت املرأة وختمرت ومخرت االناء غطيته، وروى )على جيوهبن

  .خلمري، واخلمرية مسيت لكوهنا خممورة من قبلفيه ا
ودخل يف مخار الناس أي يف مجاعتهم الساترة هلم، واخلمر مسيت لكوهنا خامرة ملقر العقل، وهو عند بعض الناس 

  .اسم لكل مسكر
نخلة اخلمر من هاتني الشجرتني ال: " وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر ملا روى عنه صلى اهللا عليه وسلم

ومنهم من جعلها امسا لغري املطبوخ، مث كمية الطبخ الىت تسقط عنه اسم اخلمر خمتلف فيها، واخلمار الداء " والعنبة 
العارض من اخلمر وجعل بناؤه بناء االدواء كالزكام والسعال، ومخرة الطيب رحيه وخامره ومخره خالطه ولزمه، 

وقال ) ويقولون مخسة سادسهم كلبهم: (س يف العدد، قال تعاىلمخس أصل اخلم* خامرى أم عامر : * وعنه استعري
واخلميس ثوب طوله مخس أذرع، ورمح خمموس كذلك، واخلمس من أظماء ) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما(

  االبل، ومخست القوم أمخسهم
  .أخذت مخس أمواهلم، ومخستهم أمخسهم كنت هلم خامسا، واخلميس يف االيام معلوم

أي جماعة تورث مخص البطن أي ضموره، يقال رجل خامص أي ضامر، وأمخص ) يف خممصة: (وله تعاىلق: مخص
  .القدم باطنها وذلك لضمورها

اخلمط شجر ال شوك له، قيل هو شجر االراك، واخلمطة اخلمر إذا محضت، وختمط إذا غضب يقال ختمط : مخط
  .الفحل هدر

قيل عىن احليوان املخصوص، وقيل عىن من أخالقه وأفعاله ) نازيروجعل منهم القردة واخل: (قوله تعاىل: خنزير
مشاهبة الخالقها المن خلقته خلقتها واالمران مرادان باآلية، فقد روى أن قوما مسخوا خلقة وكذا أيضا يف الناس 

  .قوم إذا اعتربت أخالقهم وجدوا كالقردة واخلنازير وإن كانت صورهم صور الناس
: أي الشيطان الذى خينس أي ينقبض إذا ذكر اهللا تعاىل، وقوله تعاىل) ن شر الوسواس اخلناسم: (قوله تعاىل: خنس

أي بالكواكب الىت ختنس بالنهار وقيل اخلنس هي زحل واملشترى واملريخ الهنا ختنس يف جمراها ) فال أقسم باخلنس(



  أي ترجع، وأخنست عنه
  .حقه أخرته

  .خنقت حىت ماتت، واملخنقة القالدةأي الىت ) واملنخنقة: (قوله تعاىل: خنق
: خري) وقد خاب من دساها -وقد خاب من افترى  -وخاب كل جبار عنيد : (اخليبة فوت الطلب قال: خاب

  .اخلري ما يرغب فيه الكل كالعقل مثال والعدل والفضل والشئ النافع، وضده الشر
عند كل أحد كما وصف عليه السالم به اجلنة خري مطلق وهو أن يكون مرغوبا فيه بكل حال و: قيل واخلري ضربان

وخري وشر مقيدان وهو أن يكون خريا لواحد شرا آلخر " ال خري خبري بعده النار، وال شر بشر بعده اجلنة : " فقال
) إن ترك خريا(كاملال الذى رمبا يكون خريا لزيد وشرا لعمرو، ولذلك وصفه اهللا تعاىل باالمرين فقال يف موضع 

أي ) إن ترك خريا: (وقوله تعاىل) أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات(ضع آخر وقال يف مو
  .ماال

وقال بعض العلماء ال يقال للمال خري حىت يكون كثريا ومن مكان طيب كما روى أن عليا رضى اهللا عنه دخل 
  على موىل
وليس لك مال كثري وعلى هذا ) إن ترك خريا: (اهللا تعاىل قالال، الن : أال أوصى يا أمري املؤمنني ؟ قال: له فقال
  .أي املال الكثري) وإنه حلب اخلري لشديد: (قوله

إمنا مسى املال ها هنا خريا تنبيها على معىن لطيف وهو أن الذى حيسن الوصية به ما كان جمموعا : وقال بعض العلماء
) وما تنفقوا من خري يعلمه اهللا: (وقال) قتم من خري فللوالدينقل ما أنف: (من املال من وجه حممود وعلى هذا قوله

قيل عىن به ماال من جهتهم، وقيل إن علمتم أن عتقهم يعود عليكم ) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا: (وقوله
  .وعليهم بنفع أي ثواب

) منكم أمة يدعون إىل اخلري ولتكن: (أن يكونا امسني كما تقدم وهو قوله: واخلري والشر يقاالن على وجهني، أحدمها
: وقوله) نأت خبري منها: (أن يكونا وصفني وتقديرمها تقدير أفعل منه حنو هذا خري من ذاك وأفضل وقوله: والثاىن

وتزودوا فإن خري الزاد : (فخري ها هنا يصح أن يكون امسا وأن يكون مبعىن أفعل ومنه قوله) وأن تصوموا خري لكم(
  .أفعل منهتقديره تقدير ) التقوى

  وإن ميسسك اهللا: (فاخلري يقابل به الشر مرة والضر مرة حنو قوله تعاىل
قيل أصله ) فيهن خريات حسان: (وقوله) بضر فال كاشف له إال هو، وإن ميسسك خبري فهو على كل شئ قدير

خرية النساء خريات فخفف، فاخلريات من النساء اخلريات، يقال رجل خري وامرأة خرية وهذا خري الرجال وهذه 
  .واملراد بذلك املختارات أي فيهن خمتارات ال رذل فيهن

واخلري الفاضل املختص باخلري، يقال ناقة خيار ومجل خيار، واستخار اهللا العبد فخار له أي طلب منه اخلري فأواله، 
  وخايرت فالنا كذا فخرته، واخلرية احلالة الىت حتصل

  .حلال القاعد واجلالس للمستخري واملختار حنو القعدة واجللسة
ولقد اخترناهم على : (واالختيار طلب ما هو خري وفعله، وقد يقال ملا يراه االنسان خريا وإن مل يكن خريا، وقوله

  .يصح أن يكون إشارة إىل إجياده تعاىل إياهم خريا، وأن يكون إشارة إىل تقدميهم على غريهم) علم على العاملني
يقال لكل فعل يفعله االنسان ال على سبيل االكراه، فقوهلم هو خمتار يف كذا، فليس واملختار يف عرف املتكلمني 



  يريدون به ما يراد بقوهلم فالن له اختيار فإن االختيار أخذ
  .ما يراه خريا، واملختار قد يقال للفاعل واملفعول

، ويقال أرض خوارة ورمح خوار اخلوار خمتص بالبقر وقد يستعار للبعري) عجال جسدا له خوار: (قوله تعاىل: خوار
  .أي فيه خور

  .واخلوران يقال جملرى الروث وصوت البهائم
اخلوض هو الشروع يف املاء واملرور فيه، ويستعار يف االمور وأكثر ما ورد يف القرآن ورد فيما يذم الشروع : خوض

فذرهم يف  -تم كالذى خاضوا وخض: (وقوله) ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب: (فيه حنو قوله تعاىل
وتقول أخضت دابيت ) وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث -خوضهم يلعبون 

  .تفاوضوا: يف املاء، وختاوضوا يف احلديث
  .اخليط معروف ومجعه خيوط وقد خطت الثوب أخيطه خياطة، وخيطته ختييطا: خيط

حىت يتبني لكم اخليط االبيض من اخليط  -حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط : (هبا، قال تعاىلواخلياط االبرة الىت خياط 
  االسود

فهى * تدىل عليها بني سب وخيطة : * أي بياض النهار من سواد الليل، واخليطة يف قول الشاعر) من الفجر
  .مستعارة للحبل أو الوتد

فجعل ينظر إليهما ويأكل إىل أن يتبني أحدمها من اآلخر، أن عدى بن حامت عمد إىل عقالني أبيض وأسود " وروى 
وخيط " إنك لعريض القفا، إمنا ذلك بياض النهار وسواد الليل : فأخرب النيب عليه الصالة والسالم بذلك فقال

  .طويلة العنق، كأمنا عنقها خيط: بدا كاخليط، واخليط النعام، ومجعه خيطان، ونعامة خيطاء: الشيب يف رأسه
اخلوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، كما أن الرجاء والطمع توقع حمبوب عن أمارة مظنونة أو  :خوف

  .االمن ويستعمل ذلك يف االمور الدنيوية واالخروية: معلومة، ويضاد اخلوف
  وكيف: (وقال) ويرجون رمحته وخيافون عذابه: (قال تعاىل

  تتجاىف جنوهبم: (وقال تعاىل) اهللاأخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم ب
فقد فسر ) وإن خفتم شقاق بينهما(، وقوله )وإن خفتم أال تقسطوا: (وقال) عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا

  .ذلك بعرفتم، وحقيقته وإن وقع لكم خوف من ذلك ملعرفتكم
سد، بل إمنا يراد به الكف عن واخلوف من اهللا ال يراد به ما خيطر بالبال من الرعب كاستشعار اخلوف من اال
  .املعاصي واختيار الطاعات، ولذلك قيل ال يعد خائفا من مل يكن للذنوب تاركا

وهنى اهللا تعاىل عن ) ذلك خيوف اهللا به عباده: (والتخويف من اهللا تعاىل هو احلث على التحرز وعلى ذلك قوله تعاىل
) الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون وإن كنتم مؤمنني إمنا ذلكم: (خمافة الشيطان واملباالة بتخويفه فقال

  .أي فال تأمتروا لشيطان وإئتمروا هللا ويقال ختوفناهم أي تنقصناهم تنقصا اقتضاه اخلوف منه
فخوفه منهم أن ال يراعوا الشريعة وال حيفظوا نظام الدين، ال أن يرثوا ) وإىن خفت املواىل من ورائي(وقوله تعاىل 

  .كما ظنه بعض اجلهلة قالقنيات الدنيوية أخس عند االنبياء عليهم السالم من أن يشفقوا عليهاماله 
  :واخليفة احلالة الىت عليها االنسان من اخلوف، قال تعاىل

: وقوله) واملالئكة من خيفته: (واستعمل استعمال اخلوف يف قوله) فأوجس يف نفسه خيفة موسى قلنا ال ختف(
أي كخوفكم وختصيص لفظ اخليفة تنبيها أن اخلوف منهم حالة الزمة ال تفارقهم، ) أنفسكم ختافوهنم كخيفتكم(



  ).أو يأخذهم على ختوف: (والتخوف ظهور اخلوف من االنسان، قال
اخليال أصله الصورة اجملردة كالصورة املتصورة يف املنام وىف املرآة وىف القلب بعيد غيبو بة املرئى، مث تستعمل : خيل

ة كل أمر متصور وىف كل شخص دقيق جيرى جمرى اخلبال، والتخييل تصوير خيال الشئ يف النفس يف صور
  .والتخيل تصور ذلك، وخلت مبعىن ظننت يقال اعتبارا بتصور خيال املظنون

  .أبدت خياال للمطر، وفالن خميل بكذا أي خليق وحقيقته أنه مظهر خيال ذلك: ويقال خيلت السماء
ختيل فضيلة تراءت لالنسان من نفسه ومنها يتأول لفظ اخليل ملا قيل إنه ال يركب أحد فرسا إال  واخليالء التكرب عن

) ومن رباط اخليل: (وجد يف نفسه خنوة، واخليل يف االصل اسم لالفراس والفرسان مجيعا وعلى ذلك قوله تعاىل
  ويستعمل يف كل واحد منهما

يعىن " عفوت لكم عن صدقة اخليل : " للفرسان، وقوله عليه السالميا خيل اهللا اركيب، فهذا : منفردا حنو ما روى
  .االفراس
كادت براقش كل : * الشقراق لكونه متلونا فيختال يف كل وقت أن له لونا غري اللون االول ولذلك قيل: واالخيل

  *لون لونه يتخيل 

تخويل يف االصل إعطاء اخلول، وقيل أي ما أعطيناكم، وال) وتركتم ما خولنا كم وراء ظهوركم: (قوله تعاىل: خول
  .إعطاء ما يصري له خوال، وقيل إعطاء ما حيتاج أن يتعهده، من قوهلم فالن خال مال وخايل مال أي حسن القيام به

  .واخلال ثوب يعلق فيخيل للوحوش، واخلال يف اجلسد شامة فيه
المانة، والنفاق يقال اعتبارا بالدين، مث يتداخالن، اخليانة والنفاق واحد إال أن اخليانة تقال اعتبارا بالعهد وا: خون

  .فاخليانة خمالفة احلق بنقض العهد يف السر
ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا : (االمانة، يقال خنت فالنا وخنت أمانة فالن وعلى ذلك قوله: ونقيض اخليانة

  ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح: (وقوله تعاىل) أماناتكم
أي على مجاعة ) وال تزال تطلع على خائنة منهم: (وقوله) رأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامهاوام

  .خائنة منهم
وقيل على رجل خائن، يقال رجل خائن وخائنة حنو راوية وداهية وقيل خائنة موضوعة موضع املصدر حنو قم قائما 

) وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم: (ال تعاىلعلى ما تقدم وق) يعلم خائنة االعني: (وقوله
واالختيان مراودة اخليانة ومل يقل ختونون أنفسكم النه مل تكن منهم ) علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم: (وقوله

: شار إليه بقوله تعاىلاخليانة بل كان منهم االختيان، فإن االختيان حترك شهوة االنسان لتحرى اخليانة وذلك هو امل
  ).إن النفس المارة بالسوء(

أصل اخلواء اخلال، يقال خوى بطنه من الطعام خيوى خوى، وخوى اجلوز خوى تشبيها به، وخوت الدار : خوى
ختوى خواء، وخوى النجم وأخوى إذا مل يكن منه عند سقوطه مطر، تشبيها بذلك، وأخوى أبلغ من خوى، كما أن 

  .أسقى أبلغ من سقى
  .ترك ما بني الشيئني خاليا: والتخوية

الدب والدبيب مشى خفيف ويستعمل ذلك يف احليوان وىف احلشرات أكثر، ويستعمل يف : كتاب الدال دب
الشراب والبلى وحنو ذلك مما ال تدرك حركته احلاسة، ويستعمل يف كل حيوان وإن اختصت يف التعارف بالفرس، 



وما من دابة يف االرض إال على اهللا  -وبث فيها من كل دابة : (اآلية وقال) ماء واهللا خلق كل دابة من: (قال تعاىل
ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما (وقوله تعاىل ) وما من دابة يف االرض وال طائر يطري جبناحيه: (وقال تعاىل) رزقها

  .ا على العمومعىن االنسان خاصة، واالوىل إجراؤه: قال أبو عبيدة) ترك على ظهرها من دابة
فقد قيل إهنا حيوان خبالف ما نعرفه خيتص ) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من االرض تكلمهم(وقوله 

خروجها حبني القيامة، وقيل عىن هبا االشرار الذين هم يف اجلهل مبنزلة الدواب فتكون الدابة مجعا امسا لكل شئ 
تدب : فإهنا عام يف مجيع احليوانات، ويقال ناقة دبوب) الدواب عند اهللاإن شر (يدب، حنو خائنة مجع خائن، وقوله 

  :يف مشيها لبطئها، وما بالدار دىب أي من يدب، وأرض مدبوبة
  .كثرية ذوات الدبيب فيها

ومن : (دبر الشئ خالف القبل، وكىن هبما عن العضوين املخصوصني، ويقال، دبر ودبر ومجعه أدبار، قال تعاىل: دبر
وذلك ) فال تولوهم االدبار: (أي قدامهم وخلفهم، وقال) يضربون وجوههم وأدبارهم: (وقال) يومئذ دبرهيوهلم 

أواخر الصلوات، وقرئ وأدبار النجوم وإدبار النجوم، فإدبار مصدر ) وأدبار السجود: (هنى عن االهنزام وقوله
  .جمعول ظرفا حنو مقدم احلاج وخفوق النجم، ومن قرأ أدبار فجمع

والليل (املفعول، فمن االول قوهلم دبر فالن وأمس الدابر : الفاعل وتارة باعتبار دبر: ق منه تارة باعتبار دبرويشت
أن : (صار خلفهم، قول تعاىل: سقط خلفه ودبر فالن القوم: وباعتبار املفعول قوهلم دبر السهم اهلدف) إذا أدبر

والدابر يقال للمتأخر وللتابع، إما ) قوم الذين ظلموافقطع دابر ال: (وقال تعاىل) دابر هؤالء مقطوع مصبحني
  .باعتبار املكان أو باعتبار الزمان، أو باعتبار املرتبة

  وقال) مث أدبر واستكرب: (أعرض ووىل دبره قال: وأدبر

  :وقال عليه السالم) تدعو من أدبر وتوىل(
  .ر أحدكم صاحبه من خلفهوقيل ال يذك" ال تقاطعوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا " 

واالستدبار طلب دبر الشئ، وتدابر القوم إذا وىل بعضهم عن بعض، والدبار مصدر دابرته أي عاديته من خلفه، 
يعىن مالئكة موكلة بتدبري أمور، والتدبري عتق العبد عن ) فاملدبرات أمرا: (والتدبري التفكري يف دبر االمور، قال تعاىل

  .دبر أو بعد موته
بار اهلالك الذى يقطع دابرهتم ومسى يوم االربعاء يف اجلاهلية دبارا، قيل وذلك لتشاؤمهم به، والدبري من الفتل والد

  .املدبور أي املفتول إىل خلف، والقبيل خبالفه
  .ورجل مقابل مدابر أي شريف من جانبيه

  .مقطوعة االذن من قبلها ودبرها: وشاة مقابلة مدابرة
ملتأخرة، ودابرة احلافر ما حول الرسغ، والدبور من الرياح معروف، والدبرة من املزرعة مجعها ودابرة الطائر أصبعه ا

والدبر النحل والزنابري وحنومها مما سالحها يف أدبارها، * على جرية تعلو الدبار غروهبا : * دبار، قال الشاعر
  .الواحدة دبرة

  . جيمعوالدبر املال الكثري الذى يبقى بعد صاحبه وال يثىن وال
  .االدبار: صار بقرحه دبرا، أي متأخرا، والدبرة: ودبر البعري دبرا، فهو أدبر ودبر

أصله املتدثر فأدغم وهو املتدرع دثاره، يقال دثرته فتدثر، والدثار ما يتدثر به، ) يا أيها املدثر: (قال اهللا تعاىل: دثر
ه، ورجل دثور خامل مستتر، وسيف داثر بعيد وقد تدثر الفحل الناقة تسنمها والرجل الفرس وثب عليه فركب



  .العهد بالصقال، ومنه قيل للمنزل الدارس داثر لزوال أعالمه، وفالن دثر مال أي حسن القيام به
فتلقى يف جهنم : (وقال) اخرج منها مذموما مدحورا(الدحر الطرد واالبعاد، يقال دحره دحورا قال تعاىل : دحر

  ).ويقذفون من كل جانب دحورا: (وقال) ملوما مدحورا
: أي باطلة زائلة، يقال أدحضت فالنا يف حجته فدحض قال تعاىل) حجتهم داحضة عند رهبم: (قال تعاىل: دحض

وأدحضت حجته فدحضت وأصله من دحض الرجل وعلى حنوه ) وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق(
  *ظرا يزيل مواقع االقدام ن: * يف وصف املناظرة

  .ودحضت الشمس مستعار من ذلك
وهو من ) يوم ترجف االرض واجلبال: (أي أزاهلا عن مقرها كقوله) واالرض بعد ذلك دحاها: (قال تعاىل: دحا

قوهلم دحا املطر احلصى من وجه االرض أي جرفها، ومر الفرس يدحو دحوا إذا جر يده على وجه االرض فيدحو 
  ه أدحى النعام وهوتراهبا، ومن

  .أفعول من دحوت، ودحية اسم رجل
إن الذين : (أي أذالء، يقال أدخرته فدخر أي أذللته فذل وعلى ذلك قوله) وهم داخرون: (قال تعاىل: دخر

  .وقوله يدخر أصله يدختر وليس من هذا الباب) يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين
: ذلك يف املكان والزمان واالعمال، يقال دخل مكان كذا، قال تعاىلالدخول نقيض اخلروج ويستعمل : دخل

ويدخلهم جنات جترى  -ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها  -ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون  -ادخلوا هذه القرية (
 فمدخل من دخل، يدخل،) وقل رب أدخلين مدخل صدق -يدخل من يشاء يف رمحته : (وقال) من حتتها االهنار

  ومدخل
من قرأ مدخال : قرئ بالوجهني وقال أبو على الفسوى) مدخال كرميا(وقوله ) لندخلنهم مدخال يرضونه(من أدخل 

) الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم: (بالفتح فكأنه إشارة إىل أهنم يقصدونه ومل يكونوا كمن ذكرهم يف قوله
وادخل اجتهد يف ) ليدخلنهم مدخال يرضونه: (دخال فكقولهومن قرأ م) إذ االغالل يف أعناقهم والسالسل: (وقوله

والدخل كناية عن الفساد والعداوة املستبطنة كالدغل ) لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخال: (دخوله قال تعاىل
فيقال دخل فالن فهو مدخول ) تتخذون أميانكم دخال بينكم(وعن الدعوة يف النسب، يقال دخل دخال، قال تعاىل 

  .ة عن بله يف عقله وفساد يف أصله، ومنه قيل شجرة مدخولةكناي
  .والدخال يف االبل أن يدخل إبل يف أثناء ما مل تشرب لتشرب معها ثانيا

والدخل طائر مسى بذلك لدخوله فيما بني االشجار امللتفة، والدوخلة معروفة، ودخل بامرأته كناية عن االفضاء 
  ).ى دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكممن نسائكم الالت: (إليها، قال تعاىل

، أي هي مثل الدخان إشارة )مث استوى إىل السماء وهى دخان: (الدخان كالعثان املستصحب للهيب، قال: دخن
  .إىل أنه ال متاسك هلا، ودخنت النار تدخن كثر دخاهنا، والدخنة منه لكن تعورف فيما يتبخر به من الطيب

  .خ أفسده الدخانودخن الطبي
وتصور من الدخان اللون فقيل شاة دخناء وذات دخنة، وليلة دخنانة، وتصور منه التأذى به فقيل هو دخن اخللق، 

  .وروى هدنة على دخن، أي على فساد دخلة
 وأصله من الدر والدرة أي اللنب،) يرسل السماء عليكم مدرارا -وأرسلنا السماء عليهم مدرارا : (قال تعاىل: در



  .ويستعار ذلك للمطر استعارة أمساء البعري وأوصافه، فقيل هللا دره، ودر درك
  ومنه استعري قوهلم للسوق درة أي نفاق، وىف املثل سبقت درته

  .غراره حنو سبق سيله مطره
ومنه اشتق استدرت املعزى أي طلبت الفحل وذلك أهنا إذا طلبت الفحل محلت وإذا محلت ولدت فإذا ولدت 

  .عن طلبها الفحل باالستدراردرت فكىن 
الدرجة حنو املنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتربت بالصعود دون االمتداد على البسيط كدرجة السطح : درج

تنبيها لرفعة منزلة الرجال عليهن يف العقل ) وللرجال عليهن درجة: (والسلم ويعرب هبا عن املنزلة الرفيعة قال تعاىل
: وقال) هلم درجات عند رهبم(اآلية، وقال ) الرجال قوامون على النساء: (ن املشار إليه بقولهوالسياسة وحنو ذلك م

  .أي هم ذوو درجات عند اهللا ودرجات النجوم تشبيها مبا تقدم) هم درجات عند اهللا(
  .ويقال لقارعة الطريق مدرجة ويقال فالن يتدرج يف كذا أي يتصعد فيه درجة درجة

  .رجانا مشى مشية الصاعد يف درجهودرج الشيخ والصىب د
  .والدرج طى الكتاب والثوب، ويقال للمطوى درج

واستعري الدرج للموت كما استعري الطى له يف قوهلم طوته املنية، وقوهلم من دب ودرج أي من كان حيا فمشى 
عبارة عن  قيل معناه سنطويهم طى الكتاب) سنستدرجهم من حيث ال يعلمون: (ومن مات فطوى أحواله، وقوله

والدرج سفط جيعل فيه الشئ، والدرجة خرقة تلف فتدخل يف ) وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا: (إغفاهلم حنو
  حياء

الناقة، وقيل سنستدرجهم معناه نأخذهم درجة فدرجة، وذلك إدناؤهم من الشئ شيئا فشيئا كاملراقي واملنازل يف 
  .تهارتقائها ونزوهلا والدراج طائر يدرج يف مشي

درس الدار معناه بقى أثرها وبقاء االثر يقتضى امنحاءه يف نفسه فلذلك فسر الدروس باالمنحاء، وكذا درس : درس
  .الكتاب ودرست العلم تناولت أثره باحلفظ

مبا كنتم (وقال ) ودرسوا ما فيه: (وملا كان تناول ذلك مبداومة القراءة عرب عن إدامة القراءة بالدرس، قال تعاىل
وقرئ ) وليقولوا درست(وقوله تعاىل ) وما آتيناهم من كتب يدرسوهنا -ن الكتاب ومبا كنتم تدرسون تعلمو

دارست أي جاريت أهل الكتاب، وقيل ودرسوا ما فيه تركوا العمل به من قوهلم درس القوم املكان أي أبلوا أثره، 
  .ودرست املرأة كناية عن حاضت، ودرس البعري صار فيه أثر جرب

درك كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا باحلدور، وهلذا قيل درجات اجلنة ودركات ال: درك
  النار، ولتصور احلدور يف النار مسيت هاوية،

  .والدرك أقصى قعر البحر) إن املنافقني يف الدرك االسفل من النار: (وقال تعاىل
  ويقال للحبل الذى يوصل به حبل آخر ليدرك املاء

  .أي تبعة) ال ختاف دركا وال ختشى: (درك وملا يلحق االنسان من تبعة درك كالدرك يف البيع قال تعاىل
ال : (وقوله) حىت إذا أدركه الغرق(وأدرك بلغ أقصى الشئ، وأدرك الصىب بلغ غاية الصبا وذلك حني البلوغ، قال 

الذى هو اجلارحة ومنهم من محله على فمنهم من محل ذلك على البصر ) تدركه االبصار وهو يدرك االبصار
يامن غاية معرفته القصور عن معرفته : البصرية وذكر أنه قد نبه به على ما روي عن أىب بكر رضى اهللا عنه يف قوله



  .إذ كان غاية معرفته تعاىل أن تعرف االشياء فتعلم أنه ليس بشئ منها وال مبثلها بل هو موجد كل ما أدركته
حىت إذا اداركوا فيها (وقوله ) لو ال أن تداركه نعمة من ربه(ثة والنعمة أكثر حنو قوله تعاىل والتدارك يف االغا

  .أي حلق كل باآلخر) جيمعا
  أي تدارك فأدغمت التاء يف الدال وتوصل إىل السكون) بل ادارك علمهم يف اآلخرة: (وقال

بل (وقرئ ) واطرينا بك) (اثاقلتم إىل االرض(وحنوه ) حىت إذا اداركوا فيها: (بألف الوصل وعلى ذلك قوله تعاىل
  .معناه جهلوا أمر اآلخرة وحقيقته انتهى علمهم يف حلوق اآلخرة فجهلوها: وقال احلسن) أدرك علمهم يف اآلخرة

وقيل معناه بل يدرك علمهم ذلك يف اآلخرة أي إذا حصلوا يف اآلخرة الن ما يكون ظنونا يف الدنيا، فهو يف 
  .اآلخرة، يقني

  .الفضة املطبوعة املتعامل هبا: الدرهم) وشروه بثمن خبس دراهم معدودة: (قال تعاىل: رهمد
فطنت، وشعرت، وادريت قال : الدراية املعرفة املدركة بضرب من اخلتل، يقال دريته ودريت به درية حنو: درى

ليه الطعن وللناقة الىت ينصبها وقد جاوزت رأس االربعني والدرية ملا يتعلم ع* وماذا يدرى الشعراء مىن : الشاعر
الصائد ليأنس هبا الصيد فيستتر من ورائها فريميه، واملدرى لقرن الشاة لكوهنا دافعة به عن نفسها، وعنه استعري 

  املدرى ملا يصلح به
ى ما كنت تدر(وقال ) وإن أدرى لعله فتنة لكم: (وقال) ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا: (الشعر، قال تعاىل

  .وكل موضع ذكر يف القرآن) ما الكتاب
وما أدراك ما  -وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر  -وما أدراك ماهيه، نار حامية (وما أدراك، فقد عقب ببيانه حنو 

من قوهلم دريت ولو كان ) قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به(وقوله ) مث ما أدراك ما يوم الدين -احلاقة 
  .وال أدرأتكموه: من درأت لقيل

  مل يعقبه" وما يدريك " وكل موضع ذكر فيه 

، والدراية ال تستعمل يف اهللا تعاىل، وقول )وما يدريك لعل الساعة قريب -وما يدريك لعله يزكى : (بذلك حنو
  .فمن تعجرف أجالف العرب* الهم ال أدرى وأنت الدارى : * الشاعر
انبني، يقال قومت درأه ودرأت عنه دفعت عن جانبه، وفالن ذو تدرئ أي قوى على الدرء امليل إىل أحد اجل: درأ

  .دفع أعدائه، ودارأته دافعته
  ويدرءون: (قال تعاىل

تنبيها على تطلب حيلة " ادرءوا احلدود بالشبهات : " وىف احلديث) ويدرأ عنها العذاب: (وقال) باحلسنة السيئة
هو تفاعلتم أصله تدارأمت فأريد منه ) فادرأمت فيها: (، وقوله)ءوا عن أنفسكم املوتقل فادر(يدفع هبا احلد، قال تعاىل 

  .االدغام ختفيفا وأبدل من التاء دال فسكن لالدغام فاجتلب له ألف الوصل فحصل على افاعلتم
  .سبعة أحرف أن ادارأمت على مثانية أحرف وافتعلتم على: ادارأمت افتعلتم، وغلط من أوجه، أوال: قال بعض االدباء

  .أن الذى يلى ألف الوصل تاء فجعلها داال: والثاىن
  .أن الذي يلى الثاين دال فجعلها تاء: والثالث
  .أن الفعل الصحيح العني ال يكون ما بعد تاء االفتعال منه إال متحركا وقد جعله هاهنا ساكنا: والرابع
  .أن هاهنا قد دخل بني التاء والدال زائد: اخلامس
  .ت ال يدخل ذلكوىف افتعل



  .أنه أنزل االلف منزل العني، وليست بعني: السادس
  .أن افتعل قبله حرفان، وبعده حرفان، وادارأمت بعده ثالثة أحرف: السابع
  الدس إدخال الشئ يف الشئ بضرب: دس

  ).دسه يف الترابأم ي: (من االكراه يقال دسسته فدس وقد دس البعري باهلناء، وقيل ليس اهلناء بالدس، قال اهللا تعاىل
أي مسامري، الواحد دسار، وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر، ) ومحلناه على ذات ألواح ودسر: (قال تعاىل: دسر

  ".ليس يف العنرب زكاة، إمنا هو شئ دسره البحر " يقال دسره بالرمح ورجل مدسر كقولك مطعن، وروى 
تطنيت، : عاصي فأبدل من إحدى السينات ياء حنو، أي دسسها يف امل)وقد خاب من دساها: (قال تعاىل: دسى

  .وأصله تظننت
يوم يدعون إىل نار جهنم : (الدع الدفع الشديد وأصله أن يقال للعاثر دع دع كما يقال له لعا، قال تعاىل: دع
  ).دعا
 أن النداء الدعاء كالنداء إال: دعا* دع الوصي على قفاء يتيمه : * قال الشاعر) فذلك الذى يدع اليتيم: (وقوله

  قد يقال

بيا أو أيا وحنو ذلك من غري أن يضم إليه االسم، والدعاء ال يكاد يقال إال إذا كان معه االسم حنو يا فالن، وقد 
ويستعمل ) كمثل الذى ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء: (يستعمل كل واحد منهما موضع اآلخر قال تعاىل

) ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا: (أي مسيته، قال تعاىلاستعمال التسمية حنو دعوت ابين زيدا 
  .حثا على تعظيمه وذلك خماطبة من كان يقول يا حممد

قل أرأيتم إن أتاكم عذاب اهللا أو : (أي سله وقال) قالوا ادع لنا ربك: (ودعوته إذا سألته وإذا استغثته، قال تعاىل
تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة مل تفزعوا إال إليه ) كنتم صادقني بل إياه تدعونأتتكم الساعة أغري اهللا تدعون إن 

وإذا مس االنسان ضر دعا ربه منيبا  -وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني  -وادعوه خوفا وطمعا ((
ال تدعو ا : (وقوله )وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك -وإذا مس االنسان الضر دعانا جلنبه  -إليه 

هو أن يقول يا هلفاه ويا حسرتاه وحنو ذلك من ألفاظ التأسف، واملعىن حيصل ) اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا
  .لكم غموم كثرية

  أي سله والدعاء إىل) ادع لنا ربك: (وقوله
يا (وقال ) يدعو إىل دار السالمواهللا : (وقال) قال رب السجن أحب إىل مما يدعو نىن إليه(الشئ احلث على قصده 

ال جرم أن ما تدعونين إليه (وقوله ) قوم ماىل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار، تدعونين ألكفر باهللا وأشرك به
  .أي رفعة وتنويه) ليس له دعوة

  .والدعوة خمتصة بادعاء النسبة وأصلها للحالة الىت عليها االنسان حنو القعدة واجللسة
  .دع داعى اللنب أي غرية جتلب منها اللنب وقوهلم

، أي ما تطلبون، )ولكم فيها ما تدعون نزال: (واالدعاء أن يدعى شيئا أنه له، وىف احلرب االعتزاء، قال تعاىل
وآخر دعواهم أن احلمد هللا : (، والدعوى الدعاء، قال)فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا: (والدعوى االدعاء، قال

  .)رب العاملني
وإذا عدى بعن اقتضى معىن ) فادفعوا إليهم أمواهلم: (الدفع إذا عدى بإىل اقتضى معىن االنالة حنو قوله تعاىل: دفع

ليس له دافع من : (وقوله) ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض: (وقال) إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا(احلماية حنو 



  عه كل أحد والدفعة من املطرأي حام، واملدفع الذى يدف) اهللا ذي املعارج
  .والدفاع من السيل

  .سائل بسرعة) ماء دافق: (قال تعاىل: دفق
سريع، ومشى الدفقى أي يتصبب يف عدوه كتصبب املاء املتدفق، ومشوا : ومنه استعري جاءوا دفقة، وبعري أدفق

  .دفقا
  وهو ملا يدفئ) لكم فيها دفء ومنافع: (الدفء خالف الربد، قال تعاىل: دفئ

  .ورجل دفآن، وامرأة دفأى، وبيت، دفئ
وقال ) ومحلت االرض واجلبال فد كتا دكة واحدة: (الدك االرض اللينة السهلة وقد دكه دكا، قال تعاىل: دك

  .أي جعلت مبنزلة االرض اللينة) ودكت اجلبال دكا(
  .ومنه الدكان) فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا: (وقال تعاىل اهللا

  .نة وأرض دكاء مسواة واجلمع الدك، وناقة دكاء السنام هلا تشبيها باالرض الدكاءوالدكداك رمل لي
  الداللة ما يتوصل به إىل معرفة الشئ كداللة االلفاظ على املعىن وداللة: دل

االشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن جيعله داللة أو مل يكن بقصد كمن 
أصل الداللة مصدر كالكناية ) ما دهلم على موته إال دابة االرض: (إنسان فيعلم أنه حى، قال تعاىليرى حركة 

واالمارة، والدال من حصل منه ذلك، والدليل يف املبالغة كعامل، وعليم، وقادر، وقدير، مث يسمى الدال والدليل 
  .داللة كتسمية الشئ مبصدره

ا أي أخرجتها، وقيل يكون مبعىن أرسلتها، قاله أبو منصور يف الشامل قال دلوت الدلو إذا أرسلتها، وأدليته: دلو
ولكن ألق دلوك يف * وليس الرزق عن طلب حثيث : ، واستعري للتوصل إىل الشئ، قال الشاعر)فأدىل دلوه: (تعاىل

طان الطوى كثري قال معل وأش* وىل مائح مل يورد الناس قبله : مسى الوسيلة املائح قال الشاعر: الدالء وهبذا النحو
  مث دنا: (، والتدىل الدنو واالسترسال، قال تعاىل)وتدلوا هبا إىل احلكام: (تعاىل
  ).فتدىل
  .دلوك الشمس ميلها للغروب: دلك

  .هو من قوهلم دلكت الشمس دفعتها بالراح ومنه دلكت الشئ يف الراحة) أقم الصالة لدلوك الشمس: (قال تعاىل
  .ودالكت الرجل إذا ماطلته

  .والدلوك ما دلكته من طيب، والدليك طعام يتخذ من الزبد والتمر
أهلكهم وأزعجهم، وقيل الدمدمة حكاية صوت اهلرة ومنه دمدم فالن يف كالمه، : ، أي)فدمدم عليهم رهبم: (دمدم

  .ودممت الثوب طليته بصبغ ما، والدمام يطلى به، وبعري مدموم بالشحم، والداماء، والدممة جحر الريبوع
  .والداماء بالتخفيف، والدميومة املفازة

  )حرمت عليكم امليتة والدم: (أصل الدم دمى وهو مبعروف، قال اهللا تعاىل: دم

  .ومجعه دماء
وقد دميت اجلراحة، وفرس مدمى شديد الشقرة كالدم يف اللون، والدمية صورة ) ال تسفكون دماءكم(وقال 

  .حسنة، وشجة دامية



  :وقال) افدمرناهم تدمري(قال : دمر
، والتدمري إدخال اهلالك على الشئ، )ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون -مث دمرنا اآلخرين (

  .فإن مفعول دمر حمذوف) دمر اهللا عليهم: (ويقال ما بالدار تدمرى، وقوله تعاىل
  ).تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا: (قال تعاىل: دمع

  .لسائل من العني ومصدر دمعت العني دمعا ودمعانافالدمع يكون امسا ل
  .أي يكسر دماغه، وحجة دامغة كذلك) بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه: (قال تعاىل: دمغ

دامغة، وللحديدة الىت تشد على آخر الرحل دامغة وكل : ويقال للطلعة خترج من أصل النخلة فتفسده إذا مل تقطع
  .و كسر الدماغذلك استعارة من الدمغ الذى ه

أصله دنار فأبدل من إحدى النونني ياء، وقيل أصله بالفارسية دين آر، أي ) من إن تأمنه بدينار: (قال تعاىل: دنر
  .الشريعة جاءت به

  .الدنو القرب بالذات أو باحلكم، ويستعمل يف املكان والزمان واملنزلة: دنا
  .هذا باحلكم) مث دنا فتدىل: (تعاىلوقال ) ومن النخل من طلعها قنوان دانية: (قال تعاىل

وتارة عن االرذل فيقابل باخلري حنو ) وال أدىن من ذلك وال أكثر: (ويعرب باالدىن تارة عن االصغر فيقابل باالكرب حنو
وآتيناه يف (وقوله ) خسر الدنيا واآلخرة(وعن االول فيقابل باآلخر حنو ) أتستبدلون الذى هو أدىن بالذى هو خري(

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم : (وتارة عن االقرب فيقابل باالقصى حنو) حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلنيالدنيا 
  .ومجع الدنيا الدىن حنو الكربى والكرب، والصغرى والصغر) بالعدوة القصوى

دة وعلى ذلك قوله أي أقرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة يف إقامة الشها) ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة: (وقوله تعاىل
متناول لالحوال الىت يف النشأة ) لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة: (وقوله تعاىل) ذلك أدىن أن تقر أعينهن: (تعاىل

  .االوىل وما يكون يف النشأة اآلخرة، ويقال دانيت بني االمرين وأدنيت أحدمها من اآلخر
  .رس دنا نتاجها، وأدنت الف)يدنني عليهن من جال بيبهن: (قال تعاىل

  وخص الدنئ باحلقري القدر ويقابل به السيئ،
  .يقال دنئ بني الدناءة

  .من الدون أي كلوا مما يليكم" إذا أكلتم فدنوا " وما روى 

هل أتى على االنسان : (الدهر يف االصل اسم ملدة العامل من مبدإ وجوده إىل انقضائه، وعلى ذلك قوله تعاىل: دهر
عرب به عن كل مدة كثرية وهو خالف الزمان فإن الزمان يقع على املدة القليلة والكثرية، ودهر مث ي) حني من الدهر

فالن مدة حياته واستعري للعادة الباقية مدة احلياة فقيل ما دهري بكذا، ويقال دهر فالنا نائبة دهرا أي نزلت به، 
  .هريحكاه اخلليل، فالدهر هاهنا مصدر، وقيل دهدره دهدرة، ودهر داهر ود

قد قيل معناه إن اهللا فاعل ما يضاف إىل الدهر " ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر : " وقوله عليه الصالة والسالم
  .من اخلري والشر واملسرة واملساءة، فإذا سببتم الذى تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد سببتموه تعاىل عن ذلك

ول وإمنا هو مصدر مبعىن الفاعل، ومعناه أن اهللا هو الداهر أي الدهر الثاين يف اخلرب غري الدهر اال: وقال بعضهم
  املصرف املدبر املفيض
  .ملا حيدث، واالول أظهر

قيل عىن به ) ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر: (وقوله تعاىل إخبارا عن مشركي العرب



  .الزمان
يقال أدهقت الكأس فدهق ودهق ىل من املال دهقة كقولك قبض أي مفعمة، و) وكأسا دهاقا: (قال تعاىل: دهق

الدمهة سواد الليل، ويعرب هبا عن سواد الفرس، وقد يعرب هبا عن اخلضرة الكاملة اللون كما يعرب عن : قبضة دهم
  .الدمهة باخلضرة إذا مل تكن كاملة اللون وذلك لتقارهبما باللون

يف ظل : * الفعل مفعال، يقال ادهام ادهيماما، قال الشاعر يف وصف الليل وبناؤمها من) مدهامتان: (قال اهللا تعاىل
  .، ومجع الدهن أدهان)تنبت بالدهن: (قال تعاىل: دهن* أخضر يدعو هامه البوم 

قيل هو دردى الزيت، واملدهن ما جيعل فيه الدهن وهو أحد ما جاء على ) فكانت وردة كالدهان: (وقوله تعاىل
  ل للمكان الذى يستقر فيه ماء قليل مدهن تشبيها بذلك، ومن لفظ الدهنمفعل من اآللة، وقي

  .استعري الدهني للناقة القليلة اللنب وهى فعيل يف معىن فاعل أي تعطى بقدر ما تدهن به
وقيل مبعىن مفعول كأنه مدهون باللنب أي كأهنا دهنت باللنب لقلته والثاىن أقرب من حيث مل يدخل فيه اهلاء، ودهن 

طر االرض بلها بلال يسريا كالدهن الذى يدهن به الرأس، ودهنه بالعصا كناية عن الضرب على سبيل التهكم امل
  .كقوهلم مسحته بالسيف وحييته بالرمح

واالدهان يف االصل مثل التدهني لكن جعل عبارة عن املداراة واملالينة، وترك اجلد، كما جعل التقريد وهو نزع 
  القراد

إدهان والقلة * احلزم والقوة خري من ال : قال الشاعر) أفبهذا احلديث أنتم مدهنون(عن ذلك قال عن البعري عبارة 
  ).ودوا لو تدهن فيدهنون: (واهلاع وداهنت فالنا مداهنة قال

  .الدأب إدامة السري، دأب يف السري دأبا: دأب
  كدأب: (ئما على حالة، قال تعاىل، والدأب العادة املستمرة دا)وسخر لكم الشمس والقمر دائبني: (قال تعاىل
  .، أي كعادهتم الىت يستمرون عليها)آل فرعون

  .داود اسم أعجمى: داود
الدار املنزل اعتبارا بدوراهنا الذى هلا باحلائط، وقيل دارة ومجعها ديار، مث تسمى البلدة دارا والصقع دارا : دار

  .ارة إىل املقرين يف النشأة االوىل والنشأة االخرىوالدنيا كما هي دارا، والدار الدنيا، والدار اآلخرة، إش
  .أي اجلنة، ودار البوار) هلم دار السالم عند رهبم: (وقيل دار الدنيا ودار اآلخرة، قال تعاىل

  .أي اجلحيم
وقال ) وقد أخرجنا من ديارنا -أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم (وقال ) قل إن كانت الدار اآلخرة: (قال تعاىل

أي اجلحيم، وقوهلم ما هبا ديار أي ساكن وهو فيعال، ولو كان فعاال لقيل دوار كقوهلم ) أريكم دار الفاسقنيس(
  .قوال وجواز

  .والدائرة عبارة عن اخلط احمليط، يقال دار يدور دورانا، مث عرب هبا عن احملادثة
  *والدهر باالنسان دوارى : * لشاعروالدوارى الدهر الدائر باالنسان من حيث إنه يدور باالنسان ولذلك قال ا

والدوار صنم كانوا ) خنشى أن تصيبنا دائرة: (والدورة والدائرة يف املكروه كما يقال دولة يف احملبوب، وقوله تعاىل
  .يطوفون حوله

مثل اجلليس " والدارى املنسوب إىل الدار وخصص بالعطار ختصيص اهلالكى بالقني، قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .ويقال لالزم الدار دارى"  كمثل الدارى الصاحل



أي حييط هبم السوء إحاطة الدائرة مبن فيها فال سبيل هلم ) عليهم دائرة السوء -ويتربص بكم الدوائر : (وقوله تعاىل
  .إىل االنفكاك منه بوجه

  .تأجيل أي تتداولوهنا وتتعاطوهنا من غري) إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم: (وقوله تعاىل
  .الدولة والدولة واحدة، وقيل الدولة يف املال والدولة يف احلرب واجلاه: دول

  .وقيل الدولة اسم الشئ الذى يتداول بعينه، والدولة املصدر
وتداول القوم كذا أي تناولوه من حيث الدولة، وداول اهللا كذا ) كيال يكون دولة بني االغنياء منكم: (قال تعاىل
  .بينهم

  وتلك االيام: (قال تعاىل

  ، والدؤلول الداهية)نداوهلا بني الناس
  .واجلمع الدآليل والدؤالت

  .أصل الدوام السكون، يقال دام املاء أي سكن، وهنى أن يبول االنسان يف املاء الدائم: دوم
عليهم شهيدا  وكنت: (وأدمت القدر ودومتها سكنت غلياهنا باملاء، ومنه دام الشئ إذا امتد عليه الزمان، قال تعاىل

: ويقال دمت تدام، وقيل دمت تدوم، حنو) لن ندخلها أبدا ما داموا فيها -إال مادمت عليه قائما  -مادمت فيهم 
ودوم الطري يف * والشمس حريى هلا يف اجلو تدومي : * مت متوت ودومت الشمس يف كبد السماء، قال الشاعر

  .وم الدائم، والدمية مطر تدوم أيامااهلواء حلق، واستدمت االمر تأنيت فيه، وللظل الد
  .يقال دنت الرجل أخذت منه دينا وأدنته جعلته دائنا وذلك بأن تعطيه دينا: دين

ندين ويقضى اهللا عنا وقد : دنته أقرضته، ورجل مدين، ومديون، ودنته استقرضت منه قال الشاعر: قال أبو عبيدة
  مصارع قوم ال يدينون ضيعا* نرى 

) إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى: (وأدنت أي أقرضت، والتداين واملداينة دفع الدين، قال تعاىلوأدنت مثل دنت، 
والدين يقال للطاعة واجلزاء واستعري للشريعة، والدين كامللة لكنه يقال ) من بعد وصية يوصى هبا أو دين: (وقال

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا : (وقال) المإن الدين عند اهللا االس: (اعتبارا بالطاعة واالنقياد للشريعة، قال
وذلك حث على اتباع ) يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم: (وقوله تعاىل) وأخلصوا دينهم هللا(أي طاعة ) وهو حمسن

ال إكراه : (وقوله) وكذلك جعلناكم أمة وسطا: (دين النيب صلى اهللا عليه وسلم الذى هو أوسط االديان كما قال
قيل يعىن الطاعة فإن ذلك ال يكون يف احلقيقة إال باالخالص واالخالص ال يتأتى فيه االكراه، وقيل إن ) يف الدين

  .ذلك خمتص بأهل الكتاب الباذلني للجزية
: وعلى هذا قوله تعاىل) ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه: (يعىن االسالم لقوله) أفغري دين اهللا يبغون: (وقوله

ومن أحسن دينا ممن أسلم : (وقوله) وال يدينون دين احلق: (وقوله) أرسل رسوله باهلدى ودين احلقهو الذى (
  وجهه هللا وهو

  .أي غري جمزيني) فلوال إن كنتم غري مدينني -حمسن 
ذا هو من قوهلم دين فالن يدان إذا محل على مكروه، وقيل هو من دنته إ: واملدين واملدينة العبد واالمة، قال أبو زيد

  .جازيته بطاعته، وجعل بعضهم املدينة من هذا الباب
  هو مقلوب من الدنو، واالدون الدنئ: يقال للقاصر عن الشئ دون، قال بعضهم: دون



  .أي ممن مل يبلغ منزلته منزلتكم يف الديانة، وقيل يف القرابة) ال تتخذوا بطانة من دونكم: (وقوله تعاىل
  .كان أقل من ذلك وقيل ما سوى ذلك واملعنيان يتالزمانأي ما ) ويغفر ما دون ذلك: (وقوله

  .أأنت قلت للناس اختذوين وأمى إهلني من دون اهللا أي غري اهللا، وقيل معناه إهلني متوصال هبما إىل اهللا: (وقوله تعاىل
يهم من أي ليس هلم من يوال) وماهلم من دون اهللا من وىل وال نصري -ليس هلم من دونه وىل وال شفيع : (وقوله

  .دون أمر اهللا
  .مثله) قل أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا: (وقوله

  .ضعف: دان يدون دونا: وقد يقرأ بلفظ دون فيقال دونك كذا أي تناوله، قال القتيىب يقال

  .الذباب يقع على املعروف من احلشرات الطائرة وعلى النحل والزنابري وحنومها: كتاب الذال ذب
فهو ) وإن يسلبهم الذباب شيئا: (زنابريه واالزرق املتلمس وقوله تعاىل* فهذا أوان العرض حى ذبابه : شاعرقال ال

  .املعروف، وذباب العني إنساهنا مسى به لتصوره هبيئته أو لطريان شعاعه طريان الذباب
  .وذباب السيف تشبيها به يف إيذائه، وفالن ذباب إذا كثر التأذى به

طردت عنه الذباب، واملذبة ما يطرد به مث استعري الذب جملرد الدفع فقيل ذببت عن فالن، وذب وذببت عن فالن 
  .البعري إذا دخل ذباب يف أنفه

  .وجعل بناؤه بناء االدواء حنو ذكم
وبعري مذبوب وذب جسمه هزل فصار كذباب، أو كذباب السيف، والذبذبة حكاية صوت احلركة للشئ املعلق، 

أي مضطربني مائلني تارة إىل املؤمنني وتارة إىل ) مذبذبني بني ذلك: (طراب وحركة قال تعاىلمث استعري لكل اض
  :الكافرين، قال الشاعر

* يذبب ورد على إثره : * وذببنا إبلنا سقناها سوقا شديدا بتذبذب، قال الشاعر* ترى كل ملك دوهنا يتذبذب * 
إن اهللا يأمركم أن (وقال ) وفديناه بذبح عظيم: (قال تعاىل أصل الذبح شق حلق احليوانات والذبح املذبوح،: ذبح

على التكثري ) يذحبون أبناءكم: (وذحبت الفارة شققتها تشبيها بذبح احليوان، وكذلك ذبح الدن، وقوله) تذحبوا بقرة
  .أي يذبح بعضهم أثر بعض

  .وسعد الذابح اسم جنم، وتسمى االخاديد من السيل مذابح
  .ختار، يقال ذخرته، وادخرته إذا أعددته للعقىب أصل االدخار اذ: ذخر

  .وروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يدخر شيئا لغد
مذاخرها وامتد رشحا * فلما سقيناها العكيس متالت : اجلوف والعروق املدخرة للطعام، قال الشاعر: واملذاخر

  .وريدها واالذخر حشيشة طيبة الريح
  )ومن ذرييت(: الذرية، قال تعاىل: ذر

أصله اهلمز، وقد تذكر بعد يف : وقد قيل) إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة: (وقال) ومن ذريتنا أمة مسلمة لك: (وقال
  .بابه
  .أي املمسوج بالذراع: الذراع العضو املعروف ويعرب به عن املذروع: ذرع

االرض وذراع االسد جنم تشبيها يقال ذراع من الثوب و) يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه: (قال تعاىل
بذراع احليوان، وذراع العامل صدر القناة، ويقال هذا على حبل ذراعك كقولك هو يف كفك، وضاق بكذا ذرعي 



حنو ضاقت به يدى، وذرعته ضربت ذراعه، وذرعت مددت الذراع، ومنه ذرع البعري يف سريه أي مد ذراعه 
الذراع، وزق ذراع قيل هو العظيم وقيل هو الصغري، فعلى أبيض : وفرس ذريع وذروع واسع اخلطو، ومذرع

  .االول هو الذى بقى ذراعه وعلى الثاين هو الذى فصل ذراعه عنه
  .سبقه: وذرعه القئ

وقوهلم ذرع الفرس وتذرعت املرأة اخلوص وتذرع يف كالمه تشبيها بذلك، كقوهلم سفسف يف كالمه وأصله من 
  سفيف
  .اخلوص
  . تعاىل ما أبداه، يقال ذرأ اهللا اخللق أي أوجد أشخاصهمالذرء إظهار اهللا: ذرأ

وقال ) وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا(وقال ) ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واالنس: (قال تعاىل
  .والذرأة بياض الشيب وامللح) تذرؤه الرياح(وقرئ ) ومن االنعام أزواجا يذرؤكم فيه(

  .ورجل أذرأ، وامرأة ذرآء، وقد ذرئ شعره فيقال ملح ذرآىن،
  .ذروة السنام وذراه أعاله، ومنه قيل أنا يف ذراك أي يف أعلى مكان من جنابك: ذرو

  .واملذروان طرفا االليتني، وذرته الريح تذروه وتذريه
د يقع على والذرية أصلها الصغار من االوالد وإن كان ق) تذروه الرياح(وقال ) والذاريات ذروا: (قال تعاىل

وقال ) ذرية بعضها من بعض: (الصغار والكبار معا يف التعارف ويستعمل للواحد واجلمع وأصله اجلمع، قال تعاىل
  إىن جاعلك للناس إماما قال(وقال ) وآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون(وقال ) ذرية من محلنا مع نوح(

  .و من ذرأ اهللا اخللق فترك مهزه حنو روية وبريةقيل ه: وىف الذرية ثالثة أقوال) ومن ذرييت
  .وقيل أصله ذروية

  .وقيل هو فعلية من الذر حنو قمرية
  .ذريت احلنطة ومل يعترب أن االول مهموز: من قوهلم) ولقد ذرأنا جلهنم: (قوله تعاىل: وقال أبو القاسم البلخى

  .مذعنني أي منقادين، يقال ناقة مذعان أي منقادة: ذعن

الواحد ذقن وقد ذقنته ضربت ذقنه، وناقة ذقون تستعني بذقنها يف ) وخيرون لالذقان يبكون: (وله تعاىلق: ذقن
  .سريها، ودلو ذقون ضخمة مائلة تشبيها بذلك

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس هبا ميكن لالنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة وهو كاحلفظ إال أن : ذكر
را بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره، وتارة يقال حلضور الشئ القلب أو القول، ولذلك احلفظ يقال اعتبا
  ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما: قيل الذكر ذكران

  .ضربان، ذكر عن نسيان وذكر ال عن نسيان بل عن إدامة احلفظ
وهذا : (وقوله تعاىل) أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركملقد : (وكل قول يقال له ذكر، فمن الذكر باللسان قوله تعاىل

أي القرآن، وقوله ) أأنزل عليه الذكر من بيننا(وقوله ) هذا ذكر من معى وذكر من قبلى(وقوله ) ذكر مبارك أنزلناه
فاسألوا أهل (أي شرف لك ولقومك، وقوله ) وإنه لذكر لك ولقومك(وقوله ) ص والقرآن ذى الذكر(تعاىل 
  .الكتب املتقدمة أي) الذكر
فقد قيل الذكر هاهنا وصف للنىب صلى اهللا عليه وسلم كما أن الكلمة ) قد أنزل اهللا إليكم ذكرا رسوال(وقوله 

  .وصف لعيسى عليه السالم من حيث إنه بشر به يف الكتب املتقدمة، فيكون قوله رسوال بدال منه



أو إطعام يف يوم ذى : (كتابا ذكرا رسوال يتلو حنو قوله وقيل رسوال منتصب بقوله ذكرا كأنه قال قد أنزلنا إليكم
  .فيتيما نصب بقوله إطعام) مسغبة يتيما

ومن الذكر بالقلب واللسان ) فإىن نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره(ومن الذكر عن النسيان قوله 
  معا

فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام واذكروه كما (وقوله ) فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا: (قوله تعاىل
  .أي من بعد الكتاب املتقدم) ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر(وقوله ) هداكم
أي مل يكن شيئا موجودا بذاته وإن كان موجودا ) هل أتى على االنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا(وقوله 

  .يف علم اهللا تعاىل
أي أو ال يذكر اجلاحد للبعث أول خلقه فيستدل بذلك على ) ر االنسان أنا خلقناه من قبلأو ال يذك: (وقوله

وقوله ) وهو الذى يبدأ اخللق مث يعيده: (وقوله) قل حيييها الذى أنشأها أول مرة: (إعادته، وكذلك قوله تعاىل
  .كثار من ذكرهأي ذكر اهللا لعبده أكرب من ذكر العبد له، وذلك حث على اال) ولذكر اهللا أكرب(

  وذكر -رمحة منا وذكرى الوىل االلباب : (والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر، قال تعاىل

فما : (يف آى كثرية والتذكرة ما يتذكر به الشئ وهو أعم من الداللة واالمارة، قال تعاىل) فإن الذكرى تنفع املؤمنني
  هلم عن

  .آنأي القر) كال إهنا تذكرة -التذكرة معرضني 
قيل معناه تعيد ذكره، وقد قيل جتعلها ) فتذكر إحدامها االخرى(وقوله ) وذكرهم بأيام اهللا(وذكرته كذا قال تعاىل 

  .ذكرا يف احلكم
أن قوله اذكروين خماطبة ) اذكروا نعميت(وبني قوله ) فاذكروين أذكركم(قال بعض العلماء يف الفرق بني قوله 
الذين حصل هلم فضل قوة مبعرفته تعاىل فأمرهم بأن يذكروه بغري واسطة،  الصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

خماطبة لبىن إسرائيل الذين مل يعرفوا اهللا إال بآالئه فأمرهم أن يتبصروا نعمته فيتوصلوا ) اذكروا نعميت(وقوله تعاىل 
  .هبا إىل معرفته

ومجعه ذكور وذكران، ) رين حرم أم االنثينيآلذك: (وقال) وليس الذكر كاالنثى: (والذكر ضد االنثى، قال تعاىل
  .وجعل الذكر كناية عن العضو املخصوص) ذكرانا وإناثا: (قال تعاىل

واملذكر املرأة الىت ولدت ذكرا، واملذكار الىت عادهتا أن تذكر، وناقة مذكرة تشبه الذكر يف عظم خلقها، وسيف 
  .لظ منهذو ذكر، ومذكر صارم تشبيها بالذكر، وذكور البقل، ما غ

  .ذكت النار تذكو اتقدت وأضاءت، وذكيتها تذكية: ذكا
وذكاء اسم للشمس وابن ذكاء للصبح، وذلك أنه تارة يتصور الصبح ابنا للشمس وتارة حاجبا هلا فقيل حاجب 

  .الشمس
  .وعرب عن سرعة االدراك وحدة الفهم بالذكاء كقوهلم فالن هو شعلة نار

  .وذكيت الشاة ذحبتها
كية إخراج احلرارة الغريزية لكن خص يف الشرع بإبطال احلياة على وجه دون وجه، ويدل على هذا وحقيقة التذ

  .االشتقاق قوهلم يف امليت خامد وهامد ويف النار اهلامدة ميتة
وذكى الرجل إذا أسن وحظي بالذكاء لكثرة رياضته وجتاربه، وحبسب هذا االشتقاق ال يسمى الشيخ مذكيا إال إذا 



  .ارب ورياضاتكان ذا جت
وملا كانت التجارب والرياضات قلما توجد إال يف الشيوخ لطول عمرهم استعمل الذكاء فيهم، واستعمل يف 

  .جرى املذكيات غالب: العتاق، من اخليل املسان وعلى هذا قوهلم
  .يذل ذالالذل ما كان عن قهر، يقال ذل يذل ذال، والذل ما كان بعد تصعب، ومشاس من غري قهر، يقال ذل : ذل

  واخفض هلما جناح الذل من: (وقوله تعاىل
: أي لن وانقد هلما، يقال الذل والقل، والذلة والقلة، قال تعاىل) جناح الذل(أي كن كاملقهور هلما، وقرئ ) الرمحة

  )ترهقهم ذلة(

وهى ذلول  وذلت الدابة بعد مشاس ذال) سيناهلم غضب من رهبم وذلة(وقال ) ضربت عليهم الذلة واملسكنة(وقال 
والذل مىت كان من جهة االنسان نفسه لنفسه فمحمود حنو ) ال ذلول تثري االرض: (أي ليست بصعبة، قال تعاىل

أي منقادة ) فاسلكي سبل ربك ذلال(وقال ) ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة(وقال ) أذلة على املؤمنني: (قوله تعاىل
مسالكها : سهلت، وقيل االمور جتري على إذالهلا، أي: أي) يالوذللت قطوفها تذل: (غري متصعبة، قال تعاىل

  .وطرقها
وقيل ذمته أذمه على قلب إحدى امليمني ) مذموما مدحورا: (يقال ذممته أذمه ذما فهو مذموم وذميم، قال تعاىل: ذم
  .تاء

  .والذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهد، وكذلك الذمة واملذمة
  .كها، وأذهب مذمتهم بشئىل مذمة فال هتت: وقيل
  أعطهم شيئا: أي

  .ملا هلم من الذمام
* وترى الذميم على مراسنهم : وأذم بكذا أضاع ذمامه ورجل مذم ال حراك به وبئر ذمة قليلة املاء، قال الشاعر

  .شبه بثور صغار: يوم اهلياج كمازن النمل الذميم
رذل، يقال هم أذناب القوم وعنه استعري مذانب التالع ذنب الدابة وغريها معروف ويعرب به عن املتأخر وال: ذنب

  .ملسايل مياهها
واملذنب ما أرطب من قبل ذنبه والذنوب الفرس الطويل الذنب والدلو الىت هلا ذنب، واستعري للنصيب كما استعري 

  .له السجل
الشئ، يقال ذنبته أصبت والذنب يف االصل االخذ بذنب ) فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاهبم: (قال تعاىل

ذنبه، ويستعمل يف كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشئ وهلذا يسمى الذنب تبعة اعتبارا ملا حيصل من عاقبته، 
) ومن يغفر الذنوب إال اهللا(وقال ) فكال أخذنا بذنبه(وقال ) فأخذهم اهللا بذنوهبم: (ومجع الذنب ذنوب، قال تعاىل

  .إىل غري ذلك من اآلى
  الذهب معروف ورمبا قيل ذهبة: بذه

رأى معدن الذهب فدهش، وشئ مذهب جعل عليه الذهب، وكميت مذهب علت محرته صفرة كأن : ورجل ذهب
وقال إىن : (عليها ذهبا، والذهاب املضى يقال ذهب بالشئ وأذهبه ويستعمل ذلك يف االعيان واملعاين، قال اهللا تعاىل

إن (كناية عن املوت وقال ) فال تذهب نفسك عليهم حسرات -م الروع فلما ذهب عن إبراهي -ذاهب إىل رىب 



إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم (وقال ) وقالوا احلمد هللا الذى أذهب عنا احلزن(وقال ) يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد
  )فال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن(وقوله تعاىل ) الرجس أهل البيت

ذهب اهللا (وقال ) وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم(أو غري ذلك مما أعطيتموهن وقوله أي لتفوزوا بشئ من املهر 
  ).ليقولن ذهب السيئات عىن -ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم  -بنورهم 
الذهول شغل يورث حزنا ونسيانا، يقال ذهل عن ) يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت: (قال تعاىل: ذهل

  .كذا وأذهله كذا
الذرق وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر، فإن ما يكثر منه يقال له االكل واختري يف  :ذوق

  .القرآن لفظ الذوق يف العذاب الن ذلك وإن كان يف التعارف للقليل فهو مستصلح للكثري
 -م ذوقوا عذاب النار وقيل هل -ليذوقوا العذاب (فخصه بالذكر ليعم االمرين وكثر استعماله يف العذاب حنو 

 -ذلكم فذوقوه  -إنكم لذائقوا العذاب االليم  -ذق إنك أنت العزيز الكرمي  -فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون 
ولئن  -ولئن أذقنا االنسان منا رمحة (وقد جاء يف الرمحة حنو ) ولنذيقنهم من العذاب االدىن دون العذاب االكرب

ويعرب به عن االختبار فيقال أذقته كذا فذاق، ويقال فالن ذاق كذا وأنا أكلته أي ) أذقناه نعماء بعد ضراء مسته
فاستعمال الذوق مع اللباس من أجل أنه أريد به ) فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف: (خربته فوق ما خرب، وقوله

مني كأنه قيل أذاقها طعم التجربة واالختبار، أي فجعلها حبيث متارس اجلوع واخلوف، وقيل إن ذلك على تقدير كال
  .اجلوع واخلوف وألبسها لباسهما

  وإذا أذقنا(وقوله 
تنبيها على أن ) وإن تصبهم سيئة(فإنه استعمل يف الرمحة االذاقة وىف مقابلتها االصابة فقال ) االنسان منا رمحة

  ).ى أن رآه استغىنكال إن االنسان ليطغ(االنسان بأدىن ما يعطى من النعمة يأشر ويبطر إشارة إىل قوله 
ذو على وجهني أحدمها يتوصل به إىل الوصف بأمساء االجناس واالنواع ويضاف إىل الظاهر دون املضمر ويثىن : ذو

ولكن اهللا (وجيمع، ويقال يف املؤنث ذات وىف التثنية ذواتا وىف اجلمع ذوات، وال يستعمل شئ منها إال مضافا، قال 
إنه عليم  -ذوى القرىب واليتامى  -ويؤت كل ذى فضل فضله  -ذى القرىب و -ذو مرة فاستوى (وقال ) ذو فضل

ذواتا (وقال ) وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم -ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال  -بذات الصدور 
ة وقد استعار أصحاب املعاين الذات فجعلوها عبارة عن عني الشئ جوهرا كان أو عرضا واستعملوها مفرد) أفنان

ومضافة إىل املضمر بااللف والالم وأجروها جمرى النفس واخلاصة فقالوا ذاته ونفسه وخاصته، وليس ذلك من 
  .كالم العرب

يف لفظ ذو لغة لطئ يستعملونه استعمال الذى، وجيعل يف الرفع، والنصب واجلر، واجلمع، والتأنيث على : والثاىن
الىت حفرت والىت طويت، وأما ذا يف هذا فإشارة إىل شئ  أي* وبئري ذو حفرت وذو طويت : * لفظ واحد حنو

  .حمسوس أو معقول، ويقال يف املؤنث ذه وذى وتا فيقال هذه وهذى، وهاتا وال تثىن منهن إال هاتا فيقال هاتان
إن هذان  -هذا الذى كنتم به تستعجلون  -هذا ما توعدون  -أرأيتك هذا الذى كرمت على : (قال تعاىل
ويقال بإزاء هذا يف ) هذه جهنم الىت يكذب هبا اجملرمون -هذه النار الىت كنتم هبا تكذبون (غري ذلك  إىل) لساحران

ذلك أن مل يكن  -ذلك من آيات اهللا  -امل ذلك الكتاب : (املستبعد بالشخص أو باملنزلة ذاك وذلك، قال تعاىل
  .إىل غري ذلك) ربك مهلك القرى



أن يكون ما مع ذا مبنزلة اسم واحد، واآلخر أن يكون ذا مبنزلة الذى، : دمهاأح: وقوهلم ماذا يستعمل على وجهني
  عما ذا تسأل ؟ فلم حتذف االلف منه ملا مل يكن ما بنفسه لالستفهام: فاالول حنو قوهلم

  .أي دعى شيئا علمته* دعى ماذا علمت سأتقيه : * بل كان مع ذا امسا واحدا وعلى هذا قول الشاعر
  .وقوله تعاىل

بالنصب فإنه جعل االمسني مبنزلة اسم واحد كأنه قال أي شئ ) قل العفو(فإن من قرأ ) يسئلونك ماذا ينفقونو(
: بالرفع فإن ذا مبنزلة الذى وما لالستفهام أي ما الذى ينفقون ؟ وعلى هذا قوله تعاىل) قل العفو(ينفقون ؟ ومن قرأ 

  .رفع والنصبوأساطري بال) ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري االولني(
وأرض مذأبة كثرية الذئاب وذئب فالن ) فأكله الذئب: (الذيب احليوان املعروف وأصله اهلمز، قال تعاىل: ذيب

وقع يف غنمه الذئب وذئب صار كذئب يف خبثه، وتذاءبت الريح أتت من كل جانب جمئ الذئب وتذاءبت للناقة 
ى ولدها، والذئبة من القتب ما حتت ملتقى احلنوين تشبيها على تفاعلت إذا تشبهت هلا بالذئب يف اهليئة لتظأر عل

  .بالذئب يف اهليئة
  .ذدته عن كذا أذوده: ذود

  )ووجد من دوهنم امرأتني تذودان: (قال تعاىل
  .أي تطردان، ذودا، والذود من االبل العشرة

  .مه ذما، وذأمته ذأماذمته أذميه ذميا، وذممته أذ: أي مذموما يقال) اخرج منها مذءوما: (قال تعاىل: ذأم

  .الرب يف االصل التربية وهو إنشاء الشئ حاال فحاال إىل حد التمام، يقال ربه ورباه ورببه: كتاب الراء رب
وقيل الن يربىن رجل من قريش أحب إىل من أن يربىن رجل من هوازن فالرب مصدر مستعار للفاعل وال يقال 

  ).بلدة طيبة ورب غفور: (ملوجودات حنو قولهالرب مطلقا إال هللا تعاىل املتكفل مبصلحة ا
أي آهلة وتزعمون أهنم الباري مسبب ) وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا: (وعلى هذا قوله تعاىل

ربكم ورب آبائكم  -و  -رب العاملني (االسباب، واملتويل ملصاحل العباد وباالضافة يقال له ولغريه حنو قوله 
اذكرين عند ربك فأنساه الشيطان : (ال رب الدار ورب الفرس لصاحبهما وعلى ذلك قول اهللا تعاىلويق) االولني
  )ذكر ربه

وقيل عىن به امللك : قيل عىن به اهللا تعاىل) قال معاذ اهللا إنه رىب أحسن مثواى: (وقوله) ارجع إىل ربك: (وقوله تعاىل
  .الذى رباه واالول أليق بقوله

ىل الربان، ولفظ فعالن من فعل يبىن حنو عطشان وسكران وقلما يبىن من فعل وقد جاء والرباىن قيل منسوب إ
  .نعسان

وقيل هو منسوب إىل الرب الذى هو املصدر وهو الذى يرب العلم كاحلكيم، وقيل منسوب إليه ومعناه يرب نفسه 
  .رب العلم فقد رب نفسه به بالعلم وكالمها يف التحقيق متالزمان الن من رب نفسه بالعلم فقد رب العلم، ومن

  .حلياىن وجسماين: وقيل هو منسوب إىل الرب أي اهللا تعاىل فالرباين كقوهلم إهلى وزيادة النون فيه كزيادته يف قوهلم
  .واجلمع ربانيون" أنا رباىن هذه االمة : " قال على رضى اهللا عنه

، وقيل رباىن لفظ يف االصل سرياين وأخلق بذلك )كونوا ربانيني -لو ال ينهاهم الربانيون واالحبار : (قال تعاىل
  .فالرىب كالرباين) ربيون كثري: (فقلما يوجد يف كالمهم، وقوله تعاىل

  أأرباب: (والربوبية مصدر يقال يف اهللا عزوجل والرباية تقال يف غريه ومجع الرب أرباب قال تعاىل



ن جيمع إذ كان إطالقه ال يتناول إال اهللا تعاىل لكن أتى ومل يكن من حق الرب أ) متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار
  بلفظ اجلمع

فيه على حسب اعتقاداهتم ال على ما عليه ذات الشئ يف نفسه، والرب ال يقال يف التعارف إال يف اهللا، ومجعه أربة، 
نت امرا وك: عقد اجلوار وكانوا معشرا غدرا وقال آخر* كانت أربتهم حفرا وغرهم : وربوب، قال الشاعر
وقبلك ربىن فضعت ربوب ويقال للعقد يف مواالة الغري الربابة وملا جيمع فيه القدح ربابة * أفضت إليك ربابيت 

واختص الراب والرابة بأحد الزوجني إذا توىل تربية الولد من زوج كان قبله، والربيب والربيبة بذلك الولد، قال 
فكوين : الدمي بالسمن والدواء بالعسل، وسقاء مربوب، قال الشاعروربيت ا) وربائبكم الالتى يف حجوركم: (تعاىل

  له كالسمن ربت له االدم والرباب السحاب مسى بذلك النه يرب النبات
  .وهبذا النظر مسى املطر درا، وشبه السحاب باللقوح

مبكان كذا تشبيها وأربت السحابة دامت وحقيقته أهنا صارت ذات تربية، وتصور فيه معىن االقامة فقيل أرب فالن 
  ).رمبا يود الذين كفروا: (بإقامة الرباب، ورب الستقالل الشئ وملا يكون وقتا بعد وقت، حنو

الربح الزيادة احلاصلة يف املبايعة، مث يتجوز به يف كل ما يعود من مثرة عمل، وينسب الربح تارة إىل صاحب : ربح
قروا أضيافهم رحبا ببح فقد قيل : وقول الشاعر) ما رحبت جتارهتمف: (السلعة وتارة إىل السلعة نفسها حنو قوله تعاىل

الربح الطائر، وقيل هو الشجر وعندي أن الربح ههنا اسم ملا حيصل من الربح حنو النقص، وبح اسم للقداح الىت 
 :كانوا يستقسمون هبا، واملعىن قروا أضيافهم ما حصلوا منه احلمد الذى هو أعظم الربح وذلك كقول اآلخر

  التربص االنتظار بالشئ سلعة: وأرخص حبمد كان كاسبه االكل ربص* فأوسعين محدا وأوسعته قرى 
  .كانت يقصد هبا غالء أو رخصا

قل  -واملطلقات يتربصن : (أو أمرا ينتظر زواله أو حصوله، يقال تربصت لكذا وىل ربصة بكذا وتربص، قال تعاىل
  ).بصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نتربص بكمقل هل تر -تربصوا فإىن معكم من املتربصني 

ربط الفرس شده باملكان للحفظ ومنه رباط اجليش، ومسى املكان الذى خيص بإقامة حفظة فيه رباطا، والرباط : ربط
  ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا: (مصدر ربطت ورابطت، واملرابطة كاحملافظة، قال اهللا تعاىل

مرابطة يف ثغور املسلمني وهى : فاملرابطة ضربان) ا الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوايا أيه(وقال ) وعدوكم
كمرابطة النفس البدن فإهنا كمن أقيم يف ثغر وفوض إليه مراعاته فيحتاج أن يراعيه غري خمل به وذلك كاجملاهدة 

: اجلأش إذا قوى قلبه وقوله تعاىلوفالن رابط " من الرباط انتظار الصالة بعد الصالة " وقد قال عليه السالم 
  هو الذى(فذلك إشارة إىل حنو قوله ) ولريبط على قلوبكم -لوال أن ربطنا على قلبها (وقوله ) وربطنا على قلوهبم(

وبنحو هذا النظر ) وأفئدهتم هواء: (فإنه مل تكن أفئدهتم كما قال) أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني وأيدهم بروح منه
  .بط اجلأشقيل فالن را

أربعني سنة  -و  -ثالثة رابعهم كلبهم : (أربعة وأربعون، وربع ورباع كلها من أصل واحد، قال اهللا تعاىل: ربع
وربعت القوم ) مثىن وثالث ورباع: (وقال) وهلن الربع مما تركتم: (وقال) أربعني ليلة: (وقال) يتيهون يف االرض

وربعت احلبل جعلته على أربع قوى، والربع من أظماء االبل  كنت هلم رابعا، وأخذت ربع أمواهلم،: أربعهم
  .واحلمى، وأربع إبله أوردها ربعا، ورجل مربوع، ومربع أخذته محى الربع

واالربعاء يف االيام رابع االيام من االحد، والربيع رابع الفصول االربعة ومنه قوهلم ربع فالن وارتبع أقام يف الربيع، 



  .مة وكل وقت حىت مسى كل منزل ربعا وإن كان ذلك يف االصل خمتصا بالربيعمث يتجوز به يف كل إقا
والربع والربعى ما نتج يف الربيع وملا كان الربيع أوىل وقت الوالدة وأمحده استعري لكل ولد يولد يف الشباب فقيل 

  أفلح من
  .كان له ربعيون، واملرباع ما نتج يف الربيع، وغيث مربع يأيت يف الربيع

  .احلجر واحلمل تناول جوانبه االربع، واملربع خشب يربع به أي يؤخذ الشئ به، ومسى احلجر املتناول ربيعةوربع 
وقوهلم اربع على ظلعك جيوزأن يكون من االقامة أي أقم على ظلعك، وجيوز أن يكون من ربع احلجر أي تناوله 

  .على ظلعك
م ربعت القوم، واستعريت الرباعة للرئاسة اعتبارا بأخذ واملرباع الربع الذى يأخذه الرئيس من الغنم، من قوهل

  .املرباع فقيل ال يقيم رباعة القوم غري فالن
  .والربيعة اجلونة لكوهنا يف االصل ذات أربع طبقات أو لكوهنا ذات أربع أرجل

  .والرباعيتان قيل مسيتا لكون أربع أسنان بينهما، والريبوع فأرة جلحرها أربعة أبواب
  .ة فيها يرابيع كما تقول مضبة يف موضع الضبوأرض مربع

الربوة أجود لقوهلم : قال أبو احلسن) إىل ربوة ذات قرار ومعني: (ربوة وربوة وربوة ورباوة ورباوة، قال تعاىل: ربو
  رىب

  وربا فالن حصل يف ربوة، ومسيت الربوة
أي زادت ) فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت: (رابية كأهنا ربت بنفسها يف مكان ومنه ربا إذا زاد وعال، قال تعاىل

وأرىب عليه أشرف عليه، وربيت الولد فربا من هذا ) فأخذهم أخذة رابية -فاحتمل السيل زبدا رابيا (زيادة املترىب 
  .وقيل أصله من املضاعف فقلب ختفيفا حنو تظنيت يف تظننت
وما : (على وجه دون وجه، وباعتبار الزيادة قال تعاىل والربا الزيادة على رأس املال لكن خص يف الشرع بالزيادة

أن الزيادة املعقولة ) ميحق اهللا الربا ويرىب الصدقات(ونبه بقوله ) آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا
 فأولئك هلم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا(املعرب عنها بالربكة مرتفعة عن الربا ولذلك قال يف مقابلته 

واالربيتان حلمتان ناتئتان يف أصول الفخذين من باطن، والربو االنبهار مسى بذلك تصورا لتصعده ) املضعفون
الرتع أصله أكل البهائم، : ولذلك قيل هو يتنفس الصعداء، وأما الربيئة للطليعة فباهلمز وليس من هذا الباب رتع

  :عاىليقال رتع يرتع رتوعا ورتاعا ورتعا، قال ت
وإذا خيلو له حلمى : * ويستعار لالنسان إذا أريد به االكل الكثري، وعلى طريق التشبيه قال الشاعر) نرتع ونلعب(

  .ويقال راتع ورتاع يف البهائم وراتعون يف االنسان* رتع 
اجلارية : لرتقاءأي منضمتني، وا) كانتا رتقا ففتقنامها: (الرتق الضم وااللتحام خلقة كان أم صنعة قال تعاىل: رتق

  .املنضمة الشفرتني، وفالن راتق وفاتق يف كذا أي هو عاقد وحال
  .الرتل اتساق الشئ وانتظامه على استقامة، يقال رجل رتل االسنان: رتل

  .والترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة
  ).ورتلناه ترتيال -ورتل القرآن ترتيال : (قال تعاىل

إذا زلزلت االرض : (حنو) إذا رجت االرض رجا: (ئ وإزعاجه، يقال رجه فارتج قال تعاىلالرج حتريك الش: رج
والرجرجة االضطراب، وكتيبة رجراجة، وجارية رجراجة، وارتج كالمه اضطرب والرجرجة ماء قليل يف ) زلزاهلا



  مقره يضطرب
  .فيتكدر
قة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب أصل الرجز االضطراب ومنه قيل رجز البعري رجزا فهو أرجز ونا: رجز

لضعف فيها وشبه الرجز به لتقارب أجزائه وتصور رجز يف اللسان عند إنشاده، ويقال لنحوه من الشعر أرجوزة 
  وأراجيز، ورجز فالن وارجتز

فالرجز ههنا كالزلزلة، وقال ) عذاب من رجز أليم: (إذا عمل ذلك أو أنشد وهو راجز ورجاز ورجازة وقوله
قيل هو صنم، وقيل هو كناية ) والرجز فاهجر: (وقوله) إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء: (تعاىل

  .عن الذنب فسماه باملآل كتسمية الندى شحما
والشيطان عبارة عن الشهوة على ) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان: (وقوله

  .ما بني يف بابه
بل أراد برجز الشيطان ما يدعو إليه من الكفر والبهتان والفساد والرجازة كساء جيعل فيه أحجار فيعلق على  وقيل

  أحد جانىب اهلودج إذا مال، وذلك ملا يتصور فيه من حركته،
  .واضطرابه
  .الرجس الشئ القذر، يقال رجل رجس ورجال أرجاس: رجس

إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، : ن على أربعة أوجهوالرجس يكو) رجس من عمل الشيطان: (قال تعاىل
وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كامليتة، فإن امليتة تعاف طبعا وعقال وشرعا، والرجس من جهة الشرع 

الن كل ) وإمثهما أكرب من نفعهما: (اخلمر وامليسر، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعاىل
يوىف إمثه على نفعه فالعقل يقتضى جتنبه، وجعل الكافرين رجسا من حيث إن الشرك بالعقل أقبح االشياء، قال  ما

) وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون: (وقوله تعاىل) وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم: (تعاىل
وذلك من ) أو حلم خنزير فإنه رجس(وقال ) ون جنسإمنا املشرك(قيل الرجس الننت، وقيل العذاب وذلك كقوله 

  .حيث الشرع وقيل رجس ورجز للصوت الشديد وبعري رجاس شديد اهلدير وغمام راجس ورجاس شديد الرعد
  الرجوع العود إىل ما كان منه: رجع

  .ل من أفعالهالبدء أو تقدير البدء مكانا كان أو فعال، أو قوال وبذاته كان رجوعه أو جبزء من أجزائه أو بفع
  .فالرجوع العود، والرجع االعادة، والرجعة يف الطالق، وىف العود إىل الدنيا بعد املمات، ويقال فالن يؤمن بالرجعة

  .والرجاع خمتص برجوع الطري بعد قطاعها
ن قيل وإ -وملا رجع موسى إىل قومه  -فلما رجعوا إىل أبيهم  -لئن رجعنا إىل املدينة : (فمن الرجوع قوله تعاىل
) فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم(ويقال رجعت عن كذا رجعا ورجعت اجلواب حنو قوله ) لكم ارجعوا فارجعوا

يصح أن يكون من الرجوع ) مث إليه مرجعكم: (وقوله تعاىل) إن إىل ربك الرجعى: (وقوله) إىل اهللا مرجعكم(وقوله 
واتقوا يوما ترجعون فيه إىل (وقد قرئ ) مث إليه ترجعون(ويصح أن يكون من الرجع كقوله ) مث إليه ترجعون(كقوله 
  :بفتح التاء وضمها، وقوله) اهللا

أي حرمنا عليهم أن ) وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون: (أي يرجعون عن الذنب وقوله) لعلهم يرجعون(
  يتوبوا



مب يرجع (وقوله ) وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا(ويرجعوا عن الذنب تنبيها أنه ال توبة بعد املوت كما قال 
مث تول عنهم فانظر : (وقوله) يرجع بعضهم إىل بعض القول: (فمن الرجوع أو من رجع اجلواب كقوله) املرسلون

أي ) والسماء ذات الرجع: (وقوله) فناظرة مب يرجع املرسلون(فمن رجع اجلواب الغري، وكذا قوله ) ماذا يرجعون
د اهلواء ما تناوله من املاء، ومسى الغدير رجعا إما لتسميته باملطر الذى فيه وإما لتراجع أمواجه املطر، ومسى رجعا لر

  .وتردده يف مكانه
  .ويقال ليس لكالمه مرجوع أي جواب

ودابة هلا مرجوع ميكن بيعها بعد االستعمال، وناقة راجع ترد ماء الفحل فال تقبله، وأرجع يده إىل سيفه ليستله 
االسترداد، وارجتع إبال إذا باع الذكور واشترى إناثا فاعترب فيه معىن الرجع تقديرا وإن مل حيصل فيه ذلك واالرجتاع 

  .إن هللا وإنا إليه راجعون: عينا، واسترجع فالن إذا قال
  .والترجيع ترديد الصوت باللحن يف القراءة وىف الغناء وتكرير قول مرتني فصاعدا ومنه الترجيع يف االذان

  يع كناية عن أذىوالرج
البطن لالنسان والدابة وهو من الرجوع، ويكون مبعىن الفاعل أو من الرجع ويكون مبعىن املفعول، وجبة رجيع 

  .أعيدت بعد نقضها ومن الدابة ما رجعته من سفر إىل سفر، واالنثى رجيعة
  .وقد يقال دابة رجيع

  .صاحبه، أو املكرر ورجع سفر كناية عن النضو، والرجيع من الكالم املردود إىل
  .الرجف االضطراب الشديد، يقال رجفت االرض والبحر، وحبر رجاف: رجف

واالرجاف إيقاع الرجفة إما ) فأخذهتم الرجفة -يوم ترجف االرض واجلبال  -يوم ترجف الراجفة : (قال تعاىل
  .الفنت ويقال االراجيف مال قيح) واملرجفون يف املدينة: (بالفعل وإما بالقول، قال تعاىل

، ويقال رجلة للمرأة إذا )ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال: (الرجل خمتص بالذكر من الناس ولذلك قال تعاىل: رجل
ورجل بني الرجولة والرجولية، * مل ينالوا حرمة الرجلة : * كانت متشبهة بالرجل يف بعض أ حواهلا، قال الشاعر

  :وقوله
، فاالوىل به الرجولية واجلالدة، )وقال رجل مؤمن من آل فرعون(ه وقول) وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى(

  .وفالن أرجل الرجلني) أتقتلون رجال أن يقول رىب اهللا: (وقوله
  والرجل العضو املخصوص

واشتق من الرجل رجل وراجل للماشي بالرجل، ورجل ) فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم: (بأكثر احليوان، قال تعاىل
  .لراجل رجالة ورجل حنو ركب ورجال حنو ركاب جلمع الراكببني الرجلة، فجمع ا

وكذا رجيل ورجلة وحرة ) فرجاال أو ركبانا: (ويقال رجل راجل أي قوى على املشى، مجعه رجال حنو قوله تعاىل
رجالء ضابطة لالرجل بصعوبتها واالرجل االبيض الرجل من الفرس، والعظيم الرجل ورجلت الشاة علقتها 

ري الرجل للقطعة من اجلراد ولزمان االنسان، يقال كان ذلك على رجل فالن كقولك على رأس بالرجل واستع
  .فالن، وملسيل املاء، الواحدة رجلة وتسميته بذلك كتسميته باملذانب

  .والرجلة البقلة احلمقاء لكوهنا نابتة يف موضع القدم
  وارجتل الكالم أورده قائما من غري تدبر

وترجل الرجل نزل عن دابته وترجل يف البئر تشبيها بذلك، وترجل النهار احنطت الشمس  وارجتل الفرس يف عدوه،



عن احليطان كأهنا ترجلت، ورجل شعره كأنه أنزله إىل حيث الرجل واملرجل القدر املنصوبة، وأرجلت الفصيل 
  .أرسلته مع أمه، كأمنا جعلت له بذلك رجال

لئن مل تنته يا نوح لتكونن من : (م، يقال رجم فهو مرجوم، قال تعاىلالرجام احلجارة، والرجم الرمى بالرجا: رجم
ويستعار ) إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم -ولوال رهطك لرمجناك : (أي املقتولني أقبح قتلة وقال) املرجومني

عنها باحلديث وما هو : * ، قال الشاعر)رمجا بالغيب: (الرجم للرمي بالظن والتوهم وللشتم والطرد حنو قوله تعاىل
  .، أي القولن فيك ما تكره)الرمجنك واهجرين مليا: (وقوله تعاىل* املرجم 

  .والشيطان الرجيم املطرود عن اخلريات وعن منازل املال االعلى
رجوما : (وقال يف الشهب) اخرج منها فإنك رجيم: (وقال تعاىل) فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم: (قال تعاىل
  )للشياطني
  .ة والرمجة أحجار القرب مث يعرب هبا عن القرب ومجعها رجام ورجم وقد رمجت القرب وضعت عليه رجاماوالرمج

  .، واملرامجة املسابة الشديدة، استعارة كاملقاذفة"ال ترمجوا قربي " وىف احلديث 
  .والترمجان تفعالن من ذلك

والرجاء ظن يقتضى ) وامللك على أرجائها: (ىلجانبها واجلمع أرجاء، قال تعا: رجا البئر والسماء وغري مها: رجا
إذا لسعته النحل مل : قيل مالكم ال ختافون وأنشد) مالكم ال ترجون هللا وقارا: (حصول ما فيه مسرة، وقوله تعاىل

  وحالفها يف بيت نوب عوامل ووجه ذلك أن الرجاء واخلوف يتالزمان،* يرج لسعها 

وأرجت الناقة دنا نتاجها، وحقيقته جعلت ) وآخرون مرجون المر اهللا -ن وترجون من اهللا ما ال يرجو: (قال تعاىل
  .لصاحبها رجاء يف نفسها بقرب نتاجها

  .واالرجوان لون أمحر يفرح تفريح الرجاء
  الرحب سعة املكان ومنه رحبة املسجد، ورحبت الدار اتسعت واستعري: رحب

وضاقت عليكم االرض : (ري الضيق لضده قال تعاىلللواسع اجلوف فقيل رحب البطن، ولواسع الصدر، كما استع
  .وفالن رحيب الفناء ملن كثرت غاشيته) مبا رحبت

  .وقوهلم مرحبا وأهال أي وجدت مكانا رحبا
  .ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار: (قال تعاىل

  ).قالوا بل أنتم ال مرحبا بكم
  .أي مخر) يسقون من رحيق خمتوم: (قال اهللا تعاىل: رحق
  .الرحل ما يوضع على البعري للركوب مث يعرب به تارة عن البعري وتارة عما جيلس عليه يف املنزل ومجعه رحال: رحل

وأرحلت البعري ) رحلة الشتاء والصيف: (والرحلة االرحتال قال تعاىل) وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم(
حل لسمنه وسنامه، ورحلته أظعنته أي أزلته عن وضعت عليه الرحل، وأرحل البعري مسن كأنه صار على ظهره ر

  .مكانه
  .البعري الذى يصلح لالرحتال: والراحلة
  .عاونه على رحلته، واملرحل برد عليه صورة الرحال: وراحله
  .الرحم رحم املرأة، وامرأة رحوم تشتكى رمحها: رحم

  ومنه استعري الرحم للقرابة



  .ملكوهنم خارجني من رحم واحدة، يقال رحم ورح
، والرمحة رقة تقتضي االحسان إىل املرحوم، وقد تستعمل تارة يف الرقة اجملردة وتارة يف )وأقرب رمحا: (قال تعاىل

  .رحم اهللا فالنا: االحسان اجملرد عن الرقة حنو
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إال االحسان اجملرد دون الرقة، وعلى هذا روى أن الرمحة من اهللا إنعام 

  .ضال، ومن اآلدميني رقة وتعطفوإف
أنه ملا خلق الرحم قال له أنا الرمحن وأنت الرحم، " وعلى هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ذاكرا عن ربه 

فذلك إشارة إىل ما تقدم وهو أن الرمحة منطوية على " شققت امسك من امسى فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته 
عاىل يف طبائع الناس الرقة وتفرد باالحسان فصار كما أن لفظ الرحم من الرمحة، الرقة واالحسان فركز ت: معنيني

  .فمعناه املوجود يف الناس من املعىن املوجود هللا تعاىل فتناسب معنامها تناسب لفظيهما
هو الذى والرمحن والرحيم حنو ندمان وندمي وال يطلق الرمحن إال على اهللا تعاىل من حيث إن معناه ال يصح إال له إذ 

  وسع كل شئ رمحة، والرحيم يستعمل يف غريه

  .وهو الذى كثرت رمحته
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز : (وقال يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم) إن اهللا غفور رحيم: (قال تعاىل

خرة، وذلك أن هو رمحن الدنيا ورحيم اآل: وقيل إن اهللا تعاىل) عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم
ورمحيت وسعت كل شئ : (إحسانه يف الدنيا يعم املؤمنني والكافرين وىف اآلخرة خيتص با ملؤمنني وعلى هذا قال

  .، تنبيها أهنا يف الدنيا عامة للمؤمنني والكافرين، وىف اآلخرة خمتصة باملؤمنني)فسأكتبها للذين يتقون
فسخرنا له الريح جترى بأمره رخاء حيث : (رخى، قال تعاىلالرخاء اللينة من قوهلم شئ رخو وقد رخى ي: رخا

  .، ومنه أرخيت الستر وعن إرخاء الستر استعري إرخاء سرحان)أصاب
أي رخو السري كريح الرخاء، وقيل فرس مرخاء أي واسع اجلرى من خيل * وهى رخو متزع : * وقول أىب ذؤيب

  .مراخ، وقد أرخيته خليته رخوا
) وال يرد بأسه عن القوم اجملرمني: (اته أو حبالة من أحواله، يقال رددته فارتد، قال تعاىلالرد صرف الشئ بذ: رد

: ، وقال)ردوها على: (، وقال)مث رددنا لكم الكرة -ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه : (فمن الرد بالذات قوله
وإن (وقوله ) يردوكم على أدباركم(قوله ومن الرد إىل حالة كان عليها ) يا ليتنا نرد وال نكذب -فرددناه إىل أمه (

ومن هذا الرد إىل اهللا تعاىل حنو ) عذاب غري مردود(أي ال دافع وال مانع له وعلى ذلك ) يردك خبري فال راد لفضله
مث ردوا إىل اهللا موالهم  -مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة  -ولئن رددت إىل رىب الجدن خريا منها منقلبا (قوله 
منها (أحدمها ردهم إىل ما أشار إليه بقوله : ومنهم من قال يف الرد قوالن) مث إليه ترجعون(فالرد كالرجع  )احلق

فذلك نظر إىل ) ومنها خنرجكم تارة أخرى: (ردهم إىل احلياة املشار إليها بقوله: والثاىن) خلقناكم وفيها نعيدكم
  .حالتني كلتامها داخلة يف عموم اللفظ

  قيل عضوا االنامل غيظا وقيل أومئوا إىل السكوت) ردوا أيديهم يف أفواههمف: (وقوله تعاىل
وأشاروا باليد إىل الفم، وقيل ردوا أيديهم يف أفواه االنبياء فأسكتوهم، واستعمال الرد يف ذلك تنبيها أهنم فعلوا 

  .ذلك مرة بعد أخرى
 حال الكفر بعد أن فارقتموه، وعلى ذلك قوله أي يرجعونكم إىل) لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا: (وقوله تعاىل



، واالرتداد والردة )يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين(تعاىل 
  الرجوع

ا على إن الذين ارتدو: (يف الطريق الذى جاء منه لكن الردة ختتص بالكفر واالرتداد يستعمل فيه وىف غريه، قال
ومن (وهو الرجوع من االسالم إىل الكفر، وكذلك ) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه(، وقال )أدبارهم

إن الذين ارتدوا على أدبارهم  -فارتدا على آثارمها قصصا (وقال عزوجل ) يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
أي إذا حتققتم ) وال ترتدوا على أدباركم: (وقوله تعاىل) أعقابنا ونرد على: (، وقال تعاىل)من بعد ما تبني هلم اهلدى

  .أمرا وعرفتم خريا فال ترجعوا عنه
  :وقوله عز جل

: أي عاد إليه البصر، ويقال رددت احلكم يف كذا إىل فالن) فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا(
) فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا والرسول(وقال )  أوىل االمرولو ردوه إىل الرسول وإىل: (فوضته إليه، قال تعاىل
  .ويقال راده يف كالمه

  .البيعان يترادان: وقيل يف اخلرب
  .أي يرد كل واحد منهما ما أخذ، وردة االبل أن تتردد إىل املاء، وقد أردت الناقة واسترد املتاع استرجعه

لترادف التتابع، والرادف املتأخر، واملردف املتقدم الذى أردف غريه الردف التابع، وردف املرأة عجيزهتا، وا: ردف
جائني بعد، فجعل ردف : مردفني: ، قال أبو عبيدة)فاستجاب لكم أىن ممدكم بألف من املالئكة مردفني: (قال تعاىل

فعلى هذا  وقال غريه معناه مردفني مالئكة أخرى،* إذا اجلوزاء أردفت الثريا : * وأردف مبعىن واحد، وأنشد
  .يكونون ممدين بألفني من املالئكة

  .وقيل عىن باملردفني املتقدمني للعسكر يلقون يف قلوب العدى الرعب
  وقرئ مردفني أي

  .أردف كل إنسان ملكا، ومردفني يعىن مرتدفني فأدغم التاء يف الدال وطرح حركة التاء على الدال
  .ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلنيألن يكفيكم أن ميدكم (وقد قال يف سورة آل عمران 

وأردفته محلته على ) بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني
  .ردف الفرس، والرداف مركب الردف، ودابة ال ترادف وال تردف، وجاء واحد فأردفه آخر

  .الذين خيلفوهنم: وأرداف امللوك
: * والردم املردوم، وقيل املردم، قال الشاعر) أجعل بينكم وبينهم ردما: (ردم سد الثلمة باحلجر، قال تعاىلال: ردم

  .وأردمت عليه احلمى، وسحاب مردم* هل غادر الشعراء من متردم 
  .الردء الذى يتبع غريه معينا له: ردأ

  وقد) فأرسله معى ردءا يصدقين: (قال تعاىل

ل مثله لكن تعورف يف املتأخر املذموم يقال ردأ الشئ رداءة فهو ردئ، والردى اهلالك أردأه، والردئ يف االص
  والتردى التعرض
) تاهللا إن كدت لتردين: (وقال) واتبع هواه فتردى: (وقال) وما يغىن عنه ماله إذا تردى: (للهالك، قال تعاىل

  .واملرادة حجر تكسر هبا احلجارة فترديها



إال الذين هم أراذلنا : (وقال) ومنكم من يرد إىل أرذل العمر: (رغوب عنه لرداءته قال تعاىلالرذل والرذال امل: رذل
  .مجع االرذل) قالوا أنؤمن لك واتبعك االرذلون(وقال تعاىل ) بادى الرأى

رة الرزق يقال للعطاء اجلارى تارة دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، وملا يصل إىل اجلوف ويتغذى به تا: رزق
أي من ) وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت: (يقال أعطى السلطان رزق اجلند، ورزقت علما، قال

وجتعلون رزقكم : (وقوله) كلوا من طيبات ما رزقناكم -ومما رزقناهم ينفقون : (املال واجلاه والعلم وكذلك قوله
  .ذبأي وجتعلون نصيبكم من النعمة حترى الك) أنكم تكذبون

  .قيل عىن به املطر الذى به حياة احليوان) وىف السماء رزقكم: (وقوله
  وقيل تنبيه أن احلظوظ باملقادير) وأنزلنا من السماء ماء: (وقيل هو كقوله

قيل ) والنخل باسقات هلا طلع نضيد رزقا للعباد: (أي بطعام يتغذى به وقوله تعاىل) فليأتكم برزق منه(وقوله تعاىل 
غذية وميكن أن حيمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل وكل ذلك مما خيرج من االرضني وقد عىن به اال

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل (قيضه اهللا مبا ينزله من السماء من املاء، وقال يف العطاء االخروي 
  .أي يفيض اهللا عليهم النعم االخروية) أحياء عند رهبم يرزقون

  .فهذا حممول على العموم) إن اهللا هو الرزاق ذو القوة: (وقوله) وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا: (لك قولهوكذ
  .والرازق يقال خلالق الرزق ومعطيه واملسبب له وهو اهللا تعاىل

  .ويقال ذلك لالنسان الذى يصري سببا يف وصول الرزق
أي بسبب يف رزقه وال ) ها معايش ومن لستم له برازقنيوجعلنا لكم في: (والرزاق ال يقال إال هللا تعاىل، وقوله

أي ) ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واالرض شيئا وال يستطيعون: (مدخل لكم فيه، وقوله
  .ليسوا بسبب يف رزق بوجه من الوجوه وسبب من االسباب

  أخذوا أرزاقهم،: ويقال ارتزق اجلند
  .عة واحدةوالرزقة ما يعطونه دف

وأصل الرس االثر القليل * وهن لوادى الرس كاليد للفم : * أصحاب الرس، قيل هو واد، قال الشاعر: رس
  املوجود يف الشئ،

  .يقال مسعت رسا من خرب، ورس احلديث يف نفسي، ووجد رسا من محى، ورس امليت دفن وجعل أثرا بعد عني
ر نضب ماؤه ورسخ حتت االرض والراسخ يف العلم املتحقق به رسوخ الشئ ثباته ثباتا متمكنا ورسخ الغدي: رسخ

  .الذى ال يعرضه شبهة
لكن : (وكذا قوله تعاىل) الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا: (فالراسخون يف العلم هم املوصوفون بقوله تعاىل

  ).الراسخون يف العلم منهم
ة سهلة السري وإبل مراسيل منبعثة انبعاثا سهال، ومنه أصل الرسل االنبعاث على التؤدة ويقال ناقة رسل: رسل

  .الرسول املنبعث
وتصور منه تارة الرفق فقيل على رسلك إذا أمرته بالرفق، وتارة االنبعاث فاشتق منه الرسول، والرسول يقال تارة 

  للقول املتحمل
  .وتارة ملتحمل القول والرسالة* أال أبلغ أبا حفص رسوال : * كقول الشاعر

وقال ) قال إنا رسول رب العاملني -لقد جاءكم رسول من أنفسكم : (لرسول يقال للواحد واجلمع قال تعاىلوا



ل أعلمهم بنواحي اخلرب ومجع الرسول رسل، ورسل اهللا تارة يراد هبا املالئكة وتارة * الكىن وخري الرسو : الشاعر
  .يراد هبا االنبياء

وملا جاءت رسلنا (، وقوله )إنا رسل ربك لن يصلوا إليك(، وقوله )ول كرميإنه لقول رس: (فمن املالئكة قوله تعاىل
) بلى ورسلنا لديهم يكتبون -واملرسالت عرفا (وقال ) وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى(وقال ) لوطا سئ هبم

ا نرسل املرسلني إال وم(وقوله ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك -وما حممد إال رسول (ومن االنبياء قوله 
  .فمحمول على رسله من املالئكة واالنس) مبشرين ومنذرين

قيل عىن به الرسول وصفوة أصحابه فسماهم رسال ) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا(وقوله 
  لضمهم

  .إليه كتسميتهم املهلب وأوالده املهالبة
: ة واملكروهة وقد يكون ذلك بالتسخري كإرسال الريح واملطر حنوواالرسال يقال يف االنسان وىف االشياء احملبوب

ويرسل عليكم : (وقد يكون ببعث من له اختيار حنو إرسال الرسل، قال تعاىل) وأرسلنا السماء عليهم مدرارا(
 أمل تر أنا أرسلنا: (وقد يكون ذلك بالتخلية وترك املنع حنو قوله) فأرسل فرعون يف املدائن حاشرين -حفظة 

  .، واالرسال يقابل االمساك)الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا
والرسل من االبل والغنم ما ) ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده: (قال تعاىل

  يسترسل يف السري، يقال جاءوا أرساال أي متتابعني،

  .والرسل اللنب الكثري املتتابع الدر
أي جباال ) رواسي شاخمات: (وقال) وقدور راسيات: (قال رسا الشئ يرسو ثبت وأرساه غريه، قال تعاىلي: رسا

وال جبال إذا مل ترس : * ، قال الشاعر)واجلبال أوتادا: (وذلك إشارة إىل حنو قوله تعاىل) واجلبال أرساها(ثابتات 
  *أوتاد 

من أجريت ) اركبوا فيها بسم اهللا جمراها ومرساها(: ألقت طنبها وقال تعاىل: وألقت السحابة مراسيها حنو
يسألونك عن الساعة (وقوله ) جمريها ومرسيها(وأرسيت، فاملرسى يقال للمصدر واملكان والزمان واملفعول وقرئ 

  .أثبت بينهم إيقاع الصلح: أي زمان ثبوهتا، ورسوت بني القوم، أي) أيان مرساها
) لعلهم يرشدون: (استعمال اهلداية، يقال رشد يرشد، ورشد يرشد قال الرشد والرشد خالف الغى، يستعمل: رشد

وبني ) ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل -فإن آنستم منهم رشدا : (وقال تعاىل) قد تبني الرشد من الغى(وقال 
  .الرشدين أعىن الرشد املؤنس من اليتيم والرشد الذى أوتى إبراهيم عليه السالم بون بعيد

الرشد أخص من : وقال بعضهم) القرب من هذا رشدا(وقال ) أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداهل (وقال 
  .الرشد، فإن الرشد يقال يف االمور الدنيوية واالخروية، والرشد يقال يف االمور االخروية ال غري

  وما أمر فرعون -أولئك هم الراشدون : (والراشد والرشيد يقال فيهما مجيعا، قال تعاىل
  ).رشيدب

أي حمكم كأمنا بىن بالرصاص، ويقال رصصته ورصصته وتراصوا يف ) كأهنم بنيان مرصوص: (قال تعاىل: رص
  .الصالة أي تضايقوا فيها

  .أن تشدد التنقب، وذلك أبلغ من الترصص: وترصيص املرأة
  .الرصد االستعداد للترقب، يقال رصد له وترصد وأرصدته له: رصد



تنبيها أنه ال ملجأ وال ) إن ربك لباملرصاد(وقوله عزوجل ) ن حارب اهللا ورسوله من قبلوإرصادا مل: (قال عزوجل
  .مهرب

  .والرصد يقال للراصد الواحد وللجماعة الراصدين وللمرصود واحدا كان أو مجعا
  .حيتمل كل ذلك) يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا: (وقوله تعاىل

واملرصاد حنوه لكن يقال للمكان الذى اختص ) وا هلم كل مرصدواقعد: (واملرصد موضع الرصد، قال تعاىل
وإن منكم إال : (تنبيها أن عليها جماز الناس وعلى هذا قوله تعاىل) إن جهنم كانت مرصادا: (بالترصد، قال تعاىل

  ).واردها
  يقال رضع املولود يرضع، ورضع: رضع

  يرضع رضاعا ورضاعة، وعنه استعري لئيم راضع

ه وإن كان يف االصل ملن يرضع غنمه ليال لئال يسمع صوت شخبه فلما تعورف يف ذلك قيل رضع ملن تناهي لؤم
والوالدات يرضعن : (لؤم، ومسى الثنيتان من االسنان الراضعتني الستعانة الصىب هبما يف الرضع، قال تعاىل: فالن حنو

، ويقال فالن أخو فالن من )هن أجورهنفإن أرضعن لكم فآتو -أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة 
وإن أردمت أن : (، وقال تعاىل"حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : " الرضاعة وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .أي تسوموهنن إرضاع أوالدكم) تسترضعوا أوالدكم
  .يقال رضى يرضى رضا فهو مرضى ومرضو: رضى

قضاؤه، ورضا اهللا عن العبد هو أن يراه مؤمترا المره ومنتهيا عن هنيه، ورضا العبد عن اهللا أن ال يكره ما جيرى به 
ورضيت لكم : (وقال تعاىل) لقد رضى اهللا عن املؤمنني: (وقال تعاىل) رضى اهللا عنهم ورضوا عنه: (قال اهللا تعاىل
  )االسالم دينا
وال : (وقال عزوجل) اههم وتأىب قلوهبميرضونكم بأفو: (وقال تعاىل) أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة: (وقال تعاىل

والرضوان الرضا الكثري، وملا كان أعظم الرضا رضا اهللا تعاىل خص لفظ الرضوان ) حيزن ويرضني مبا آتيتهن كلهن
وقال تعاىل ) ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا(يف القرآن مبا كان من اهللا تعاىل قال عزوجل 

) إذا تراضوا بينهم باملعروف(وقوله تعاىل ) يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان(وقال ) ن فضال من اهللا ورضوانايبتغو(
  .أي أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه

وخص الرطب بالرطب من ) وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني: (الرطب خالف اليابس، قال تعاىل: رطب
  .وأرطب النخل حنو أمتر وأجىن) إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياوهزى : (التمر، قال تعاىل

  .ورطبت الفرس ورطبته أطعمته الرطب، فرطب الفرس أكله
  .ورطب الرجل رطبا إذا تكلم مبا عن له من خطإ وصواب تشبيها برطب الفرس، والرطيب عبارة عن الناعم

  الرعب االنقطاع من امتالء اخلوف،: رعب
  .فرعب رعبا وهو رعب والترعابة الفروق يقال رعبته
) ومللئت منهم رعبا( -) سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب: (وقال) وقذف يف قلوهبم الرعب: (قال تعاىل

ولتصور االمتالء منه، قيل رعبت احلوض مالته، وسيل راعب ميال الوادي، وباعتبار القطع قيل رعبت السنام 
  .قطعته

  .طبة تارة، واجلمع الرعابيبوجارية رعبوبة شابة ش



  .الرعد صوت السحاب، وروى أنه ملك يسوق السحاب: رعد
  وقيل رعدت السماء وبرقت

  .وأرعدت وأبرقت ويكىن هبما عن التهدد
  .ويقال صلف حتت راعدة ملن يقول وال حيقق

  .والرعديد املضطرب جبنا وقيل أرعدت فرائصه خوفا
  .بغذائه احلافظ حلياته، وإما بذب العدو عنهالرعى يف االصل حفظ احليوان إما : رعى

  .يقال رعيته أي حفظته وأرعيته جعلت له ما يرعى
والذى  -أخرج منها ماءها ومرعاها  -كلوا وارعوا أنعامكم : (والرعى ما يرعاه واملرعى موضع الرعى، قال تعاىل

  .وجعل الرعى والرعاء للحفظ والسياسة) أخرج املرعى
  .أي ما حافظوا عليها حق احملافظة) ها حق رعايتهافما رعو: (قال تعاىل

وال : * قال الشاعر" كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته : " ويسمى كل سائس لنفسه أو لغريه راعيا، وروى
  .ومجع الراعى رعاء ورعاة* املرعى يف االقوام كالراعي 

ال تقولوا راعنا : (نه راعيت النجوم، قال تعاىلومراعاة االنسان لالمر مراقبته إىل ماذا يصري وماذا منه يكون، وم
وأرعيته مسعي جعلته راعيا لكالمه، وقيل أرعين مسعك ويقال أرع على كذا فيعدى بعلى أي أبق ) وقولوا انظرنا

  .عليه، وحقيقته أرعه مطلعا عليه
وال يقولونه للنىب صلى اهللا كان ذلك ق) وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف الدين -ال تقولوا راعنا : (قال تعاىل: رعن

عليه وسلم على سبيل التهكم يقصدون به رميه بالرعونة ويومهون أهنم يقولون راعنا أي احفظنا، من قوهلم رعن 
الرجل يرعن رعنا فهو رعن وأرعن وامرأة رعناء، وتسميته بذلك مليل فيه تشبيها بالرعن أي أنف اجلبل ملا فيه من 

  *بن عتبة عمرو والرجاء له لوال ا: امليل، قال الشاعر
ما كانت البصرة الرعناء ىل وطنا فوصفها بذلك إما ملا فيها من اخلفض باالضافة إىل البدو وتشبيها باملرأة الرعناء، 

  .وإما ملا فيها من تكسر وتغري يف هوائها
رغيب  أصل الرغبة السعة يف الشئ، يقال رغب الشئ اتسع وحوض رغيب، وفالن رغيب اجلوف وفرس: رغب
  .العدو

فإذا قيل رغب فيه وإليه يقتضى ) ويدعوننا رغبا ورهبا: (والرغبة والرغب والرغىب السعة يف االرادة قال تعاىل
وإذا قيل رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه حنو قوله ) إنا إىل اهللا راغبون: (احلرص عليه، قال تعاىل

والرغيبة العطاء الكثري إما لكونه مرغوبا فيه فتكون ) ب أنت عن آهليتأراغ -ومن يرغب عن ملة إبراهيم : (تعاىل
* يعطى الرغائب من يشاء ومينع : * مشتقة من الرغبة، وإما لسعته فتكون مشتقة من الرغبة باالصل، قال الشاعر

  يأتيها رزقها -وكال منها رغدا : (طيب واسع، قال تعاىل: عيش رغد ورغيد: رغد

  .وأرغد القوم حصلوا يف رغد من العيش، وأرغد ماشيته) رغدا من كل مكان
  فاالول

من باب جدب وأجدب، والثاىن من باب دخل وأدخل غريه، واملرغاد من اللنب املختلط الدال بكثرته على رغد 
  .العيش



 الرغام التراب الرقيق، ورغم أنف فالن رغما وقع يف الرغام وأرغمه غريه، ويعرب بذلك عن السخط كقول: رغم
ومل أطلب العتىب ولكن أزيدها فمقابلته باالرضاء مما ينبه داللته على * إذا رغمت تلك االنوف مل ارضها : الشاعر

  .االسخاط
وعلى هذا قيل أرغم اهللا أنفه وأرغمه أسخطه وراغمه ساخطه وجتاهدا على أن يرغم أحدمها اآلخر، مث تستعار 

  .املراغمة للمنازعة
أي مذهبا يذهب إليه إذا رأى منكرا يلزمه أن يغضب منه كقولك ) االرض مراغما كثرياجيد يف : (قال اهللا تعاىل

  .غضبت إىل فالن من كذا ورغمت إليه
رفيف الشجر انتشار أغصانه، ورف الطري نشر جناحيه، يقال رف الطائر يرف ورف فرخه يرفه إذا نشر : رف

  .جناحيه متفقدا له
  *من حفنا أو رفنا فليقتصد : * حاف وال راف أي من حيفه أو يرفه، وقيلواستعري الرف للمتفقد فقيل ما لفالن 

فضرب من الثياب مشبه بالرياض، وقيل الرفرف ) على رفرف خضر: (والرفرف املنتشر من االوراق، وقوله تعاىل
  .طرف الفسطاط واخلباء الواقع على االرض دون االطناب واالوتاد، وذكر عن احلسن أهنا املخاد

وقالوا أئذا كنا : (ت الشئ أرفته رفتا فتته، والرفات والفتات ما تكسر وتفرق من التنب وحنوه، قال تعاىلرف: رفت
  .واستعري الرفات للحبل املنقطع قطعة قطعة) عظاما ورفاتا

: الرفث كالم متضمن ملا يستقبح ذكره من ذكر اجلماع ودواعيه وجعل كناية عن اجلماع يف قوله تعاىل: رفث
تنبيها على جواز دعائهن إىل ذلك ومكاملتهن فيه، وعدى بإىل لتضمنه ) ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم أحل لكم(

حيتمل أن يكون هنيا عن تعاطى اجلماع وأن يكون هنيا عن احلديث يف ) فال رفث والفسوق: (معىن االفضاء وقوله
فهن ميشني بنا : ه أنه أنشد يف الطوافذلك إذ هو من دواعيه واالول أصح ملا روى عن ابن عباس رضى اهللا عن

  إن تصدق الطري ننك مليسا* مهيسا 
  .يقال رفث وأرفث فرفث فعل وأرفث صار ذا رفث ومها كاملتالزمني وهلذا يستعمل أحدمها موضع اآلخر

  .الرفد املعونة والعطية، والرفد مصدر واملرفد ما جيعل فيه الرفد من الطعام وهلذا فسر بالقدح: رفد
  رفدته أنلته بالرفد،وقد 

وأرفدته جعلت له رفدا يتناوله شيئا فشيئا فرفده وأرفده حنو سقاه وأسقاه، ورفد ) بئس الرفد املرفود: (قال تعاىل
  .فالن فهو مرفد استعري ملن أعطى الرئاسة، والرفود الناقة الىت متال املرفد لبنا من كثرة لبنها فهى رفود يف معىن فاعل

فزاريا أحذ * فأطعمت العراق ورافديه : النوق والشاء ماال ينقطع لبنه صيفا وشتاء، وقول الشاعروقيل املرافيد من 
  .يد القميص أي دجلة والفرات

  .وترافدوا تعاونوا ومنه الرفادة وهى معاونة للحاج كانت من قريش بشئ، كانوا خيرجونه لفقراء احلاج
  ورفعنا(ليتها عن مقرها حنو الرفع يقال تارة يف االجسام املوضوعة إذا أع: رفع

وإذ يرفع (وتارة يف البناء إذا طولته حنو قوله ) اهللا الذى رفع السموات بغري عمد تروهنا: (قال تعاىل) فوقكم الطور
وتارة يف املنزلة إذا شرفتها حنو ) ورفعنا لك ذكرك(وتارة يف الذكر إذا نوهته حنو قوله ) إبراهيم القواعد من البيت

بل : (وقوله تعاىل) رفيع الدرجات ذو العرش -نرفع درجات من نشاء  -ا بعضهم فوق بعض درجات ورفعن(قوله 
  .حيتمل رفعه إىل السماء ورفعه من حيث التشريف) رفعه اهللا إليه
إىل إعالء مكانه، وإىل ما خص به : فإشارة إىل املعنيني) وإىل السماء كيف رفعت(وقوله ) خافضة رافعة: (وقال تعاىل



  .لفضيلة وشرف املنزلةمن ا
يف بيوت أذن اهللا (وقوله ) يف صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة(أي شريفة وكذا قوله ) وفرش مرفوعة(وقوله عزوجل 

ويقال رفع البعري يف سريه ) إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت(أي تشرف وذلك حنو قوله ) أن ترفع
الن على فالن كذا أذاع خرب ما احتجبه، والرفاعة ما ترفع به املرأة ورفعته أنا ومرفوع السري شديده، ورفع ف

  .عجيزهتا، حنو املرفد
  .الرقة كالدقة، لكن الدقة تقال اعتبارا مبراعاة جوانبه، والرقة اعتبارا بعمقه: رق

قسوة، فمىت كانت الرقة يف جسم تضادها الصفاقة حنو ثوب رقيق وصفيق، ومىت كانت يف نفس تضادها اجلفوة وال
  .يقال فالن رقيق القلب وقاسى القلب

  .والرق ما يكتب فيه شبه الكاغد، قال تعاىل
ملك العبيد والرقيق اململوك منهم ومجعه أرقاء، واسترق فالن : وقيل لذكر السالحف رق والرق) يف رق منشور(

  .فالنا جعله رقيقا
  .والرقراق ترقرق الشراب، والرقراقة الصافية اللون

  .أرض إىل جانبها ماء ملا فيها من الرقة بالرطوبة الواصلة إليهاوالرقة كل 
  .أعن صبوح ترقق ؟ أي تلني القول: وقوهلم

الرقبة اسم للعضو املعروف مث يعرب هبا عن اجلملة وجعل يف التعارف امسا للمماليك كما عرب بالرأس وبالظهر : رقب
وقال ) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة: (اىلعن املركوب فقيل فالن يربط كذا رأسا وكذا ظهرا قال تع

  .أي املكاتبني منهم فهم الذين تصرف إليهم الزكاة) وىف الرقاب(
  ورقبته

  .أصبت رقبته، ورقبته حفظته
وقال ) وارتقبوا إىن معكم رقيب: (والرقيب احلافظ وذلك إما ملراعاته رقبة احملفوظ، وإما لرفعه رقبته قال تعاىل

واملرقب املكان العايل الذى يشرف عليه ) ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة(وقال )  لديه رقيب عتيدإال: (تعاىل
الرقيب وقيل حلافظ أصحاب امليسر الذين يشربون بالقداح رقيب وللقدح الثالث رقيب وترقب احترز راقبا حنو 

كثرة من هلا من االوالد، والناقة الىت والرقوب املرأة الىت ترقب موت ولدها ل) فخرج منها خائفا يترقب: (قوله
ترقب أن يشرب صواحبها مث تشرب، وأرقبت فالنا هذه الدار هو أن تعطيه إياها لينتفع هبا مدة حياته فكأنه يرقب 

  .موته، وقيل لتلك اهلبة الرقىب والعمرى
  .الرقاد املستطاب من النوم القليل: رقد

وإمنا وصفهم بالرقود مع كثرة منامهم اعتبارا ) وهم رقود: (ال تعاىليقال رقد رقودا فهو راقد واجلمع الرقود، ق
  .حبال املوت وذاك أنه اعتقد فيهم أهنم أموات فكان ذلك النوم قيلال يف جنب املوت

  وأرقد الظليم أسرع كأنه) يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا: (وقال تعاىل
  .رفض رقاده

  .كتابالرقم اخلط الغليظ وقيل هو تعجيم ال: رقم
  .وقوله تعاىل

محل على الوجهني وفالن يرقم يف املاء يضرب مثال للحذق يف االمور، وأصحاب الرقيم، قيل اسم ) كتاب مرقوم(



مكان وقيل نسبوا إىل حجر رقم فيه أمساؤهم ورقمتا احلمار لالثر الذى على عضديه وأرض مرقومة هبا أثر نبات 
  .هام منسوبة إىل موضع باملدينةتشبيها مبا عليه أثر الكتاب والرقميات س

  .رقيت يف الدرج والسلم أرقي رقيا ارتقيت أيضا: رقى
  .قال تعاىل

  .وقيل ارق على ظلعك أي اصعد وإن كنت ظالعا) فلريتقوا يف االسباب(
  .ورقيت من الرقية

وقيل (قوله تعاىل أي لرقيتك و) لن نؤمن لرقيك(وقيل كيف رقيك ورقيتك فاالول املصدر والثاىن االسم قال تعاىل 
وإذا املنية أنشبت : أي من يرقيه تنبيها أنه ال راقى يرقيه فيحميه وذلك إشارة إىل حنو ما قال الشاعر) من راق
  :معناه من يرقى بروحه: ألفيت كل متيمة ال تنفع وقال ابن عباس* أظفارها 

  أمالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب ؟

  ).كال إذا بلغت التراقي(ر حيث ما يترقى فيه النفس والترقوة مقدم احللق يف أعلى الصد
الركوب يف االصل كون االنسان على ظهر حيوان وقد يستعمل يف السفينة والراكب اختص يف التعارف : ركب

واخليل والبغال واحلمري : (مبمتطي البعري ومجعه ركب وركبان وركوب، واختص الركاب باملركوب قال تعاىل
حان أن : وأركب املهر) فرجاال أو ركبانا -والركب أسفل منكم  -ذا ركبوا يف الفلك فإ -لتركبوها وزينة 

يركب، واملركب اختص مبن يركب فرس غريه ومبن يضعف عن الركوب أو ال حيسن أن يركب واملتراكب ما 
  .ركب بعضه بعضا

بت ركبته حنو فأدته ورأسته، والركبة معروفة وركبته أص) فأخرجنا منه خضرا خنرح منه حبا متراكبا: (قال تعاىل
وركبته أيضا أصبته بركبىت حنو يديته وعنته أي أصبته بيدى وعيىن والركب كناية عن فرج املرأة كما يكىن عنها 

  .باملطية والقعيدة لكوهنا مقتعدة
  ركد املاء والريح أي سكن وكذلك: ركد

) يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن -ومن آياته اجلوار يف البحر كاالعالم : (السفينة، قال تعاىل
  .وجفنة ركود عبارة عن االمتالء

وركزت كذا أي دفنته دفنا ) هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا: (الركز الصوت اخلفى، قال تعاىل: ركز
االمرين، وفسر خفيا ومنه الركاز للمال املدفون إما بفعل آدمى كالكنز وإما بفعل إهلى كاملعدن ويتناول الركاز 

باالمرين مجيعا ويقال ركز رحمه ومركز اجلند حمطهم الذى فيه " وىف الركاز اخلمس : " قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .ركزوا الرماح

واهللا : (الركس قلب الشئ على رأسه ورد أوله إىل آخره، يقال أركسته فركس وارتكس يف أمره، قال تعاىل: ركس
  .إىل كفرهمأي ردهم ) أركسهم مبا كسبوا

الركض الضرب بالرجل، فمىت نسب إىل الراكب فهو إعداء مركوب حنو ركضت الفرس، ومىت نسب إىل : ركض
  فنهى) ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيه(وقوله ) اركض برجلك: (املاشي فوطء االرض حنو قوله تعاىل

  .عن االهنزام
خصوصة يف الصالة كما هي وتارة يف التواضع والتذلل إما يف الركوع االحنناء فتارة يستعمل يف اهليئة امل: ركع



والعاكفني والركع  -واركعوا مع الراكعني  -يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (العبادة وإما يف غريها حنو 
  أدب كأىن كلما قمت راكع* أخرب أخبار القرون الىت مضت : قال الشاعر) الراكعون الساجدون -السجود 

والركام ) مث جيعله ركاما: (يقال سحاب مركوم أي متراكم، والركام ما يلقى بعضه على بعض، قال تعاىل: ركم
  .يوصف به الرمل واجليش، ومرتكم الطريق جادته الىت فيها ركمة أي أثر متراكم

) كن شديدلو أن ىل بكم قوة أو آوى إىل ر: (ركن الشئ جانبه الذى يسكن إليه ويستعار للقوة، قال تعاىل: ركن
وال تركنوا إىل الذين : (وركنت إىل فالن أركن بالفتح، والصحيح أن يقال ركن يركن وركن يركن، قال تعاىل

  وناقة مركنة) ظلموا
  .الضرع له أركان تعظمه، واملركن االجانة، وأركان العبادات جوانبها الىت عليها مبناها وبتركها بطالهنا

ما تذر من : (وقال) من حيىي العظام وهى رميم: (ختتص بالعظم الباىل، قال تعاىل الرم إصالح الشئ الباىل والرمة: رم
  .والرمة ختتص باحلبل الباىل، والرم الفتات من اخلشب والتنب) شئ أتت عليه إال جعلته كالرميم

ه إذا ادفعه إليه برمته معروف، واالرمام السكوت، وأرمت عظام: ورممت املنزل رعيت رمه كقولك تفقدت وقوهلم
سحقت حىت إذا نفخ فيها مل يسمع هلا دوى، وترمرم القوم إذا حركوا أفواههم بالكالم ومل يصرحوا، والرمان فعالن 

  .وهو معروف
وقد رحمه أصابه به ورحمته الدابة تشبيها بذلك والسماك الرامح مسى به ) تناله أيديكم ورماحكم: (قال تعاىل: رمح

  .لتصور كوكب يقدمه بصورة رمح له
  .وقيل أخذت االبل رماحها إذا امتنعت عن حنرها حبسنها وأخذت البهمى رحمها إذا امتنعت بشوكتها عن راعيها

  يقال رماد ورمدد وأرمد وأرمداء: رمد
ورمدت النار صارت رمادا وعرب بالرمد عن اهلالك كما عرب عنه باهلمود، ) كرماد اشتدت به الريح: (قال تعاىل

  .يه رماد الجونه، واالرمد ما كان على لون الرمادورمد املاء صار كأنه ف
  .وقيل للبعوض رمد، والرمادة سنة احملل

الرمز إشارة بالشفة، والصوت اخلفى والغمز باحلاجب وعرب عن كل كالم كإشارة بالرمز كما عرب عن : رمز
ارماز أي مل يتكلم رمزا وكتيبة وما ) قال آيتك أن التكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا: (الشكاية بالغمز، قال تعاىل

  .رمازة ال يسمع منها رمز من كثرهتا
شهر رمضان هو من الرمض أي شدة وقع الشمس يقال أرمضته فرمض أي أحرقته الرمضاء وهى شدة حر : رمض

الشمس، وأرض رمضة، ورمضت الغنم رعت يف الرمضاء فقرحت أكبادها وفالن يترمض الظباء أي يتبعها يف 
  .الرمضاء

  وما رميت إذ رميت ولكن: (الرمى يقال يف االعيان كالسهم واحلجر حنو: ىرم

  -والذين يرمون أزواجهم : (ويقال يف املقال كناية عن الشتم كالقذف، حنو) اهللا رمى
  .وأرمى فالن على مائة استعارة للزيادة، وخرج يترمى إذا رمى يف الغرض) يرمون احملصنات

وقرئ من ) جناحك من الرهب: (وقال) النتم أشد رهبة: (رز واضطراب، قالالرهبة والرهب خمافة مع حت: رهب
  .الرهب، أي الفزع

يا عبد اهللا، تصدق على، فمالت كفى : خرجت ألتمس تفسري الرهب فلقيت أعرابية وأنا آكل فقالت: قال مقاتل



  .الدفع إليها فقالت ههنا يف رهىب أي كمى
  .واالول أصح

) وإياى فارهبون(أي محلوهم على أن يرهبوا ) واسترهبوهم(وقوله ) ترهبون به عدو اهللا: (وقال) رغبا ورهبا: (قال
  .أي فخافون

  .والترهب التعبد وهو استعمال الرهبة، والرهبانية غلو يف حتمل التعبد من فرط الرهبة
  .ابنة باجلمع أليقوالرهبان يكون واحدا ومجعا، فمن جعله واحدا مجعه على رهابني وره) ورهبانية ابتدعوها: (قال

  .واالرهاب فزع االبل وإمنا هو من أرهبت
  .ومنه الرهب من االبل، وقالت العرب رهبوت خري من رمحوت

ولوال رهطك : (وقال) تسعة رهط يفسدون: (الرهط العصابة دون العشرة وقيل يقال إىل االربعني، قال: رهط
  والرهطاء جحر من جحر الريبوع) ويا قوم أرهطى -لرمجناك 

فقد قيل أدمي تلبسه احليض من النساء، وقيل الرهط * أجعلك رهطا على حيض : * ويقال هلا رهطة، وقول الشاعر
  .خرقة حتشو هبا احلائض متاعها عند احليض، ويقال هو أذل من الرهط

: وقال) ذلةوترهقهم : (رهقه االمر غشيه بقهر، يقال رهقته وأرهقته حنو ردفته وأردفته وبعثته وابتعثته قال: رهق
  .ومنه أرهقت الصالة إذا أخرهتا حىت غشى وقت االخرى) سأرهقه صعودا(

الرهن ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله لكن خيتص مبا يوضع يف اخلطار وأصلهما مصدر، يقال رهنت : رهن
  .الرهن وراهنته رهانا فهو رهني ومرهون

كل نفس مبا كسبت : (فرهان وقيل يف قوله) مقبوضة فرهن: (ويقال يف مجع الرهن رهان ورهن ورهون، وقرئ
  .أنه فعيل مبعىن فاعل أي ثابتة مقيمة) رهينة

  .وقيل مبعىن مفعول أي كل نفس مقامة يف جزاء ما قدم من عمله
ورهنت فالنا ورهنت ) مبا كسبت رهينة: (وملا كان الرهن يتصور منه حبسه استعري ذلك حلبس أي شئ كان، قال

  أخذت الرهن وأرهنتعنده وارهتنت 
  .يف السلعة قيل غاليت هبا وحقيقة ذلك أن يدفع سلعة تقدمة يف مثنه فتجعلها رهينة المتام مثنها

  أي ساكنا) واترك البحر رهوا: (رهو

وقيل سعة من الطريق وهو الصحيح، ومنه الرهاء للمفازة املستوية، ويقال لكل حومة مستوية جيتمع فيها املاء رهو، 
  . شفعة يف رهو، ونظر أعرايب إىل بعري فاجل فقال رهو بني سنامنيومنه قيل ال

يا أيها الناس : (يقال رابىن كذا وأرابين، فالريب أن تتوهم بالشئ أمرا ما فينكشف عما تتومهه، قال اهللا تعاىل: ريب
مساه ريبا ال ) يب املنونر: (تنبيها أن ال ريب فيه، وقوله) يف ريب مما نزلنا على عبدنا -إن كنتم يف ريب من البعث 

أنه مشكك يف كونه بل من حيث تشكك يف وقت حصوله، فاالنسان أبدا يف ريب املنون من جهة وقته ال من جهة 
  :لو أهنم علموا مقدار ما علموا ومثله* الناس قد علموا أن ال بقاء هلم : كونه، وعلى هذا قال الشاعر

واالرتياب جيرى جمرى االرابة، ) معتد مريب -لفى شك منه مريب ( :وقال تعاىل* أمن املنون وريبها تتوجع ؟ * 
وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب : (ونفى من املؤمنني االرتياب فقال) وتربصتم وارتبتم -أم ارتابوا أم خيافون : (قال

وإمنا قيل ريب ملا  وريب الدهر صروفه،" دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : " وقيل) مث مل يرتابوا: (وقال) واملؤمنون
  .أي تدل على دغل وقلة يقني) بنوا ريبة يف قلوهبم: (يتوهم فيه من املكر، والريبة اسم من الريب قال



فقلت له أرفعها إليك : الروح والروح يف االصل واحد، وجعل الروح امسا للنفس، قال الشاعر يف صفة النار: روح
لكون النفس بعض الروح كتسمية النوع باسم اجلنس حنو تسمية بروحك واجعلها هلا فيئة قدرا وذلك * وأحيها 

االنسان باحليوان، وجعل امسا للجزء الذى به حتصل احلياة والتحرك واستجالب املنافع واستدفاع املضار وهو 
  وإضافته) ونفخت فيه من روحي -ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر رىب : (املذكور يف قوله

ومسى أشراف ) ويا عبادي -وطهر بيىت : (ك وختصيصه باالضافة تشريفا له وتعظيما كقولهإىل نفسه إضافة مل
مسى به ) نزل به الروح االمني -تعرج املالئكة والروح  -يوم يقوم الروح واملالئكة صفا : (املالئكة أرواحا حنو

ومسى عيسى عليه السالم روحا ) وأيدناه بروح القدس -قل نزله روح القدس : (جربيل ومساه بروح القدس يف قوله
وكذلك أوحينا إليك : (وذلك ملا كان له من إحياء االموات، ومسى القرآن روحا يف قوله) وروح منه: (يف قوله

) وإن الدار اآلخرة هلى احليوان: (وذلك لكون القرآن سببا للحياة االخروية املوصوفة يف قوله) روحا من أمرنا
  والروح التنفس

  .ان إذا تنفسوقد أراح االنس
واحلب ذوالعصف : (فالرحيان ماله رائحة وقيل رزق، مث يقال للحب املأكول رحيان يف قوله) فروح ورحيان: (وقوله

  .أطلب من رحيان اهللا، أي من رزقه واالصل ما ذكرنا: إىل أين ؟ فقال: وقيل العرايب) والرحيان
  *ا حبذا ريح الولد ي: الولد من رحيان اهللا، وذلك كنحو ما قال الشاعر: وروى

  .ريح اخلزامى يف البلد أو الن الولد من رزق اهللا تعاىل
  .والريح معروف وهى فيما قيل اهلواء املتحرك

وعامة املواضع الىت ذكر اهللا تعاىل فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ 
كمثل ريح فيها صر  -فأرسلنا عليهم رحيا  -أرسلنا عليهم رحيا صرصرا إنا : (اجلمع فعبارة عن الرمحة، فمن الريح

) يرسل الرياح بشرا -أن يرسل الرياح مبشرات  -وأرسلنا الرياح لواقح : (وقال يف اجلمع) اشتدت به الريح -
  .فاالظهر فيه الرمحة وقرئ بلفظ اجلمع وهو أصح) يرسل الرياح فتثري سحابا: (وأما قوله

  .وقيل أروح املاء تغريت رحيه، واختص ذلك بالننت) وتذهب رحيكم: (لريح للغلبة يف قولهوقد يستعار ا
  .وريح الغدير يراح أصابته الريح، وأراحوا دخلوا يف الرواح، ودهن مروح مطيب الريح

لريح، أي مل جيد رحيها، واملروحة مهب الريح واملروحة اآللة الىت هبا تستجلب ا" مل يرح رائحة اجلنة : " وروى
  .والرائحة تروح هواء

  وراح فالن إىل أهله، أي أنه أتاهم يف السرعة كالريح أو أنه استفاد
  .برجوعه إليهم روحا من املسرة

  .والراحة من الروح، ويقال افعل ذلك يف سراح ورواح أي سهولة
سان فيه من نصف النهار، واملراوحة يف العمل أن يعمل هذا مرة وذلك مرة، واستعري الرواح للوقت الذى يراح االن

ومنه قيل أرحنا إبلنا، وأرحت إليه حقه مستعار من أرحت االبل، واملراح حيث تراح االبل، وتروح الشجر وراح 
  .يراح تفطر

أي من فرجه ورمحته وذلك بعض ) ال تيأسوا من روح اهللا: (وتصور من الروح السعة فقيل قصعة روحاء، وقوله
  .الروح
 طلب الشئ برفق، يقال راد وارتاد ومنه الرائد لطالب الكال وراد االبل يف طلب الكال الرود التردد يف: رود



  .وباعتبار الرفق قيل رادت االبل يف مشيها ترود رودانا، ومنه بىن املرود
  .وأرود يرود إذا رفق ومنه بىن رويد حنو رويدك الشعر بغب
دة يف االصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل وجعل واالرادة منقولة من راد يرود إذا سعى يف طلب شئ واالرا

  امسا لنزوع النفس إىل الشئ مع احلكم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو ال يفعل مث يستعمل مرة يف املبدإ وهو نزوع

ه النفس إىل الشئ وتارة يف املنتهى وهو احلكم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو ال يفعل، فإذا استعمل يف اهللا فإنه يراد ب
إن (املنتهى دون املبدإ فإنه يتعاىل عن معىن النزوع، فمىت قيل أراد اهللا كذا فمعناه حكم فيه أنه كذا وليس بكذا حنو 

وقد تذكر االرادة ويراد هبا معىن االمر كقولك أريد منك كذا أي آمرك بكذا ) أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة
أي ) ال يريدون علوا يف االرض(وقد يذكر ويراد به القصد حنو ) سريريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم الع(حنو 

  .واالرادة قد تكون حبسب القوة التسخريية واحلسية كما تكون حبسب القوة االختيارية: يقصدونه ويطلبونه
  .ويقال فرسى تريد التنب) جدارا يريد أن ينقض: (ولذلك تستعمل يف اجلماد، وىف احليوانات حنو

  .تنازع غريك يف االرادة فتريد غري ما يريد أو ترود غري ما يرود، وراودت فالنا عن كذا واملراودة أن
ولقد راودته : (أي تصرفه عن رأيه وعلى ذلك قوله) تراود فتاها عن نفسه(وقال ) هي راودتين عن نفسي: (قال

  سنراود -عن نفسه 
  ).عنه أباه
ويعرب بالرأس عن الرئيس ) وال حتلقوا رءوسكم -شيبا واشتعل الرأس : (الرأس معروف ومجعه رءوس قال: رأس

  .واالرأس العظيم الرأس، وشاة رأساء اسود رأسها
  .ورياس السيف مقبضه

  .ريش الطائر معروف وقد خيص اجلناح من بني سائره ولكون الريش للطائر كالثياب لالنسان استعري للثياب: ريش
إبال بريشها أي ما عليها من الثياب واآلالت، ورشت السهم أريشه وقيل أعطاه ) وريشا ولباس التقوى: (قال تعاىل

جعلت عليه الريش، واستعري الصالح االمر فقيل رشت فالنا فارتاش أي حسن حاله، قال : ريشا فهو مريش
  .فخري املواىل من يريش وال يربى ورمح راش خوار، تصور منه خور الريش* فرشين حبال طاملا قد بريتىن : الشاعر

باعتبار املاء قيل أراض الوادي واستراض أي كثر ) يف روضة حيربون(الروض مستنقع املاء، واخلضرة قال : ضرو
  ماؤه

  .وأراضهم أرواهم
  .والرياضة كثرة استعمال النفس ليسلس وميهر، ومنه رضت الدابة

  .الروض واالراضةوقوهلم افعل كذا ما دامت النفس مستراضة أي قابلة للرياضة أو معناه متسعة، ويكون من 
  .فعبارة عن رياض اجلنة وهى حماسنها ومالذها) يف روضة حيربون: (وقوله
  فإشارة إىل ما أعد هلم يف العقىب من حيث) يف روضات اجلنات: (وقوله

  .الظاهر، وقيل إشارة إىل ما أهلهم له من العلوم واالخالق الىت من ختصص هبا، طاب قلبه
  .ذى يبدو من بعيد، الواحدة ريعةالريع املكان املرتفع ال: ريع
  .أي بكل مكان مرتفع، ولالرتفاع قيل ريع البئر للجثوة املرتفعة حواليها) أتبنون بكل ريع آية(قال 

  .وريعان كل شئ أوائله الىت تبدو منه، ومنه استعري الريع للزيادة واالرتفاع احلاصل ومنه تريع السحاب



والروع إصابة الروع واستعمل فيما ألقى فيه " ح القدس نفث يف روعى إن رو: " الروع اخللد وىف احلديث: روع
  من الفزع،

  .، يقال رعته وروعته وريع فالن وناقة روعاء فزعة)فلما ذهب عن إبراهيم الروع: (قال
الروغ امليل : روغ* يهولك أن تلقاه يف الصدر حمفال : * واالروع الذى يروع حبسنه كأنه يفزع كما قال الشاعر

سبيل االحتيال ومنه راغ الثعلب يروغ روغانا، وطريق رائغ إذا مل يكن مستقيما كأنه يراوغ، وراوغ فالن  على
) فراغ عليهم ضربا باليمني -فراغ إىل أهله : (فالنا وراغ فالن إىل فالن مال حنوه المر يريده منه باالحتيال، قال

  .، على معىن االستيالءعلى: أي مال، وحقيقته طلب بضرب من الروغان، ونبه بقوله
ال تأخذكم هبما رأفة يف دين : (الرأفة الرمحة وقد رؤف فهو رؤف، ورؤوف، حنو يقظ، وحذر، قال تعاىل: رأف
  ).اهللا
  .، يقال مرة للجيل املعروف، وتارة جلمع رومى كالعجم)امل غلبت الروم: (روم
  الرين صدأ يعلو الشئ اجلليل،: رين
: ي صار ذلك كصدإ على جالء قلوهبم فعمى عليهم معرفة اخلري من الشر، قال الشاعرأ) بل ران على قلوهبم: (قال
  .وقد رين على قلبه* إذا ران النعاس هبم * 
من اجلك هذا * وكل خليل راءىن فهو قائل : عينه مهزة والمه ياء لقوهلم رؤية وقد قلبه الشاعر فقال: رأى: رأى

أرنا (وقال ) فإما ترين من البشر أحدا: (له فيقال ترى ويرى ونرى، قالهامة اليوم أو غد وحتذف اهلمزة من مستقب
: وقرئ أرنا والرؤية إدراك املرئى، وذلك أضرب حبسب قوى النفس، واالول) اللذين أضالنا من اجلن واالنس
  ويوم القيامة ترى -لترون اجلحيم مث لتروهنا عني اليقني : (باحلاسة وما جيرى جمراها حنو

فإنه مما أجرى جمرى الرؤية احلاسة فإن احلاسة ال تصح على اهللا ) فسريى اهللا عملكم(وقوله ) ا على اهللالذين كذبو
  ).إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم: (تعاىل عن ذلك، وقوله

  ).ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا: (بالوهم والتخيل حنو أرى أن زيدا منطلق وحنو قوله: والثاىن
  ).إىن أرى ما ال ترون(بالتفكر حنو : والثالث
  ).ولقد رآه نزلة أخرى: (وعلى ذلك محل قوله) ما كذب الفؤاد ما رأى(بالعقل وعلى ذلك قوله : والرابع

وجيرى ) إن ترن أنا أقل منك: (وقال) ويرى الذين أوتوا العلم(ورأى إذا عدى إىل مفعولني اقتضى معىن العلم حنو 
عليه الكاف ويترك التاء على حالته يف التثنية واجلمع والتأنيث ويسلط التغيري على أرأيت جمرى أخربين فيدخل 

قل  -قل أرأيتم ما تدعون  -أرأيت الذى ينهى : (وقوله) قل أرأيتكم -أرأيتك هذا الذى (الكاف دون التاء، قال 
  .بيهكل ذلك فيه معىن التن) أرأيت إذ أوينا -قل أرأيتم إن كان  -أرأيتم إن جعل اهللا 

أي يظنوهنم حبسب ) يروهنم مثليهم رأي العني: (والرأى اعتقاد النفس أحد النقيضني عن غلبة الظن وعلى هذا قوله
  مقتضى مشاهدة العني مثليهم، تقول فعل ذلك رأى

  .عيىن وقيل راءة عيىن
ملروى املتفكر، وإذا عدى والروية والتروية التفكر يف الشئ واالمالة بني خواطر النفس يف حتصيل الرأى واملرتئى وا

  .أي مبا علمك) مبا أراك اهللا(وقوله ) أمل تر إىل ربك: (رأيت بإىل اقتضى معىن النظر املؤدى إىل االعتبار حنو
  .والراية العالمة املنصوبة للرؤية

  .ومع فالن رئى من اجلن، وأرأت الناقة فهى مرء إذا أظهرت احلمل حىت يرى صدق محلها



" مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا " املنام وهو فعلى وقد خيفف فيه اهلمزة فيقال بالواو وروى  والرؤيا ما يرى يف
أي تقاربا ) فلما تراءى اجلمعان: (وقوله) وما جعلنا الرؤيا الىت أريناك -لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق : (قال

  .ويتمكن اآلخر من رؤيته وتقابال حىت صار كل واحد منهما حبيث يتمكن من رؤية اآلخر
  .ومنه قوله ال يتراءى نارمها، ومنازهلم رئاء أي متقابلة

وفعل ذلك رئاء الناس أي مراءاة وتشيعا، واملرآة ما يرى فيه صورة االشياء وهى مفعلة من رأيت حنو املصحف من 
  :زيد صحفت ومجعها مرائى والرئة العضو املنتشر عن القلب ومجعه من لفظه رؤون وأنشد أبو

  .قلوبا وأكبادا هلم ورئينا ورئته إذا ضربت رئته* حفظنا مهو حىت أتى الغيظ منهمو 

  .تقول ماء رواء وروى أي كثري مرو: روى
هم : (ماء رواء وطريق هنج وقوله* من شك يف فلج فهذا فلج : فروى على بناء عدى ومكانا سوى، قال الشاعر

وى كأنه ريان من احلسن، ومن مهز فللذى يرمق من احلسن به، وقيل هو فمن مل يهمز جعله من ر) أحسن أثاثا ورئيا
  .منه على ترك اهلمز، والرى اسم ملا يظهر منه والرواء منه وقيل هو مقلوب من رأيت

املروءة هو من قوهلم حسن يف مرآة العني كذا قال وهذا غلط الن امليم يف مرآة زائدة : قال أبو على الفسوى
  .ومروءة فعولة

  .ول أنت مبرأى ومسمع أي قريب، وقيل أنت مىن مرأى ومسمع، بطرح الباء، ومرأى مفعل من رأيتوتق

  كتاب الزاى
والزبد اشتق منه ملشاهبته إياه يف ) فأما الزبد فيذهب جفاءا(الزبد زبد املاء وقد أزبد أي صار ذا زبد، قال : زبد

  .زبد، والزباد نور يشبهه بياضااللون، وزبدته زبدا أعطيته ماال كالزبد كثرة وأطعمته ال
وقد يقال الزبرة من الشعر مجعه زبر ) آتوىن زبر احلديد: (الزبرة قطعة عظيمة من احلديد مجعه زبر، قال: زبر

  .أي صاروا فيه أحزابا) فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا: (واستعري للمجزإ، قال
ل له زبور وخص الزبور بالكتاب املنزل على داود وزبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة وكل كتاب غليظ الكتابة يقا

وقرئ زبورا بضم الزاى وذلك مجع ) ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر -وآتينا داود زبورا : (عليه السالم قال
زبور كقوهلم يف مجع ظريف ظروف، أو يكون مجع زبر، وزبر مصدر مسى به كالكتاب مث مجع على زبر كما مجع 

) وإنه لفى زبر االولني(وقيل بل الزبور كل كتاب صعب الوقوف عليه من الكتب االهلية، قال  كتاب على كتب،
  الزبور: وقال بعضهم) أم لكم براءة يف الزبر -والزبر والكتاب املنري : (قال

 اسم للكتاب املقصور على احلكم العقلية دون االحكام الشرعية، والكتاب ملا يتضمن االحكام واحلكم ويدل على
  .ذلك أن زبور داود عليه السالم ال يتضمن شيئا من االحكام

  .وزئرب الثوب معروف، واالزبر ما ضخم زبرة كاهله، ومنه قيل هاج زبرؤه ملن يغضب
والزج حديدة أسفل ) يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب درى: (الزجاج حجر شفاف، الواحدة زجاجة، قال: زج

  .ه بالزج، وأزججت الرمح جعلت له زجا، وأزججته نزعت زجهالرمح مجعه زجاج، وزججت الرجل طعنت
  .والزجج دقة يف احلاجبني مشبه بالزج، وظليم أزج ونعامة زجاء للطويلة الرجل

مث يستعمل يف الطرد تارة وىف ) فإمنا هي زجرة واحدة: (الزجر طرد بصوت، يقال زجرته فانزجر، قال: زجر



  .الصوت أخرى
  أي املالئكة الىت) فالزاجرات زجرا: (وقوله

  .أي طرد ومنع عن ارتكاب املآمث) ما فيه مزدجر: (تزجر السحاب، وقوله
  أي طرد، واستعمال الزجر فيه) وازدجر: (وقال

  .لصياحهم باملطرود حنو أن يقال اعزب وتنح ووراءك
يزجى : (وقال )يزجى سحابا: (التزجية دفع الشئ لينساق كتزجية رديف البعري وتزجية الريح السحاب قال: زجا

ومنه رجل مزجا، وأزجيت ردئ التمر فزجا، ومنه استعري زجا اخلراج يزجو وخراج زاج، وقول ) لكم الفلك
  .أي غري يسرية ميكن دفعها وسوقها لقلة االعتداد هبا* وحاجة غري مزجاة عن احلاج : * الشاعر
  .أي أزيل عن مقره فيها) فمن زحزح عن النار: (زحح
نبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصىب قبل أن ميشى وكالبعري إذا أعيا فجر فرسنه، وكالعسكر أصل الزحف ا: زحف

  .إذا كثر فيعثر انبعاثه
  .والزاحف السهم يقع دون الغرض) إذا لقيتم الذين كفروا زحفا: (قال

ن بيت م: (وقال) أخذت االرض زخرفها: (الزخرف الزينة املزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف، وقال: زخرف
  زخرف: (وقال) وزخرفا: (أي ذهب مزوق، وقال) زخرف

  .أي املزوقات من الكالم) القول غرورا
  .الزراىب مجع زرب وهو ضرب من الثياب حمرب منسوب إىل موضع وعلى طريق التشبيه واالستعارة: زرب
  .والزرب والزريبة موضع الغنم وفترة الرامى) وزراىب مبثوثة: (قال
  .قيقة ذلك تكون باالمور االهلية دون البشريةالزرع االنبات وح: زرع
  ).أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون(قال 

فنسب احلرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إىل نفسه وإذا نسب إىل العبد فلكونه فاعال لالسباب الىت هي سبب 
: عن املزروع حنو قوله الزرع كما تقول أنبت كذا إذا كنت من أسباب نباته، والزرع يف االصل مصدر وعرب به

ويقال زرع اهللا ولدك تشبيها كما تقول أنبته اهللا، واملزرع الزراع، ) وزروع ومقام كرمي(وقال ) فيخرج به زرعا(
  .وازدرع النبات صار ذا زرع

ي أ) زرقا يتخافتون: (الزرقة بعض االلوان بني البياض والسواد، يقال زرقت عينه زرقة وزر قانا، وقوله تعاىل: زرق
  .عميا عيوهنم ال نور هلا
  والزرق طائر، وقيل

  .زرق الطائر يزرق، وزرقه باملزراق رماه به
أي تستقلهم، ) تزدرى أعينكم(زريت عليه عبته وأزريت به قصدت به وكذلك ازدريت وأصله افتعلت قال : زرى
  تقديره

  .أي تستقلهم وتستهني هبم: تزدريهم أعينكم
د امللوحة، وطعام مزعوق كثر ملحه حىت صار زعاقا وزعق به أفزعه بصياحه فانزعق الزعاق املاء امللح الشدي: زعق

  .أي الصوت، والزعاق النعار: أي فزع والزعق الكثري الزعق



زعم الذين : (الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب وهلذا جاء يف القرآن يف كل موضع ذم القائلون به حنو: زعم
وقيل للضمان بالقول والرئاسة زعامة فقيل للمتكفل ) زعمتم من دونه -ن كنتم تزعمو -بل زعمتم  -كفروا 

  .والرئيس زعيم لالعتقاد يف قوليهما إهنما مظنة للكذب
  .إما من الزعامة أي الكفالة أو من الزعم بالقول) أيهم بذلك زعيم -وأنا به زعيم (قال 
  .أي يسرعون) نإليه يزفو(زف االبل يزف زفا وزفيفا وأزفها سائقها وقرئ : زف

  .ويزفون أي حيملون أصحاهبم على الزفيف، وأصل الزفيف يف هبوب الريح وسرعة النعام الىت ختلط الطريان باملشى
وزفزف النعام أسرع ومنه استعري زف العروس واستعارة ما يقتضى السرعة ال الجل مشيتها ولكن للذهاب هبا على 

  .خفة من السرور
فالزفري تردد النفس حىت تنتفخ الضلوع منه، وازدفر فالن كذا إذا حتمله مبشقة فتردد فيه  )هلم فيها زفري: (قال: زفر

  .نفسه، وقيل لالماء احلامالت للماء زوافر
  .عبارة عن أطعمة كريهة يف النار ومنه استعري زقم فالن وتزقم إذا ابتلع شيئا كريها) إن شجرة الزقوم: (زقم
بركة اهللا تعاىل ويعترب ذلك باالمور الدنيوية واالخروية، يقال زكا الزرع يزكو  أصل الزكاة النمو احلاصل عن: زكا

  .إذا حصل منه منو وبركة
  إشارة إىل ما يكون حالال ال يستوخم) أيها أزكى طعاما: (وقوله

الربكة أو  عقباه ومنه الزكاة ملا خيرج االنسان من حق اهللا تعاىل إىل الفقراء وتسميته بذلك ملا يكون فيها من رجاء
  .لتزكية النفس أي تنميتها باخلريات والربكات أوهلما مجيعا فإن اخلريين موجودان فيها

وبزكاء النفس وطهارهتا يصري ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: (وقرن اهللا تعاىل الزكاة بالصالة يف القرآن بقوله
  .الجر واملثوبةاالنسان حبيث يستحق يف الدنيا االوصاف احملمودة، وىف اآلخرة ا

) قد أفلح من زكاها(وهو أن يتحرى االنسان ما فيه تطهريه وذلك ينسب تارة إىل العبد لكونه مكتسبا لذلك حنو 
  بل(وتارة ينسب إىل اهللا تعاىل لكونه فاعال لذلك يف احلقيقة حنو 

يتلو عليكم  -تزكيهم هبا تطهرهم و(وتارة إىل النيب لكونه واسطة يف وصول ذلك إليهم حنو ) اهللا يزكى من يشاء
أي ) الهب لك غالما زكيا -وحنانا من لدنا وزكاة (وتارة إىل العبادة الىت هي آلة يف ذلك حنو ) آياتنا ويزكيكم

  مزكى باخللقة وذلك على طريق ما ذكرنا من االجتباء وهو أن
  .يكون جل االنبياء والرسلجيعل بعض عباده عاملا وطاهر اخللق ال بالتعلم واملمارسة بل بتوفيق إهلى كما 

والذين هم للزكاة (وجيوز أن يكون تسميته باملزكى ملا يكون عليه يف االستقبال ال يف احلال واملعىن سيتزكى 
  .أي يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم اهللا أو ليزكوا أنفسهم، واملعنيان واحد) فاعلون

  .م فيه للعلة والقصدوليس قوله للزكاة مفعوال لقوله فاعلون بل الال
قد أفلح (وقوله ) قد أفلح من زكاها(أحدمها بالفعل وهو حممود وإليه قصد بقوله : وتزكية االنسان نفسه ضربان

: بالقول كتزكية العدل غريه وذلك مذموم أن يفعل االنسان بنفسه وقد هنى اهللا تعاىل عنه فقال: والثاىن) من تزكى
ما الذى ال : تأديب لقبح مدح االنسان نفسه عقال وشرعا وهلذا قيل حلكيم وهنيه عن ذلك) ال تزكوا أنفسكم(

  .مدح الرجل نفسه: حيسن وإن كان حقا ؟ فقال
الزلة يف االصل استرسال الرجل من غري قصد، يقال زلت رجل تزل، والزلة املكان الزلق، وقيل للذنب من : زل

  .غري قصد زلة تشبيها بزلة الرجل



  فأزهلما -لتم فإن زل: (قال تعاىل
أي استجرهم الشيطان حىت زلوا فإن اخلطيئة ) إمنا استزهلم الشيطان: (إذا حترى زلته وقوله) واستزله -الشيطان 

  .الصغرية إذا ترخص االنسان فيها تصري مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه
قصد من مسديها تنبيها أنه إذا أي من أوصل إليه نعمة بال " من أزلت إليه نعمة فليشكرها " وقوله عليه السالم 

  .كان الشكر يف ذلك الزما فكيف فيما يكون عن قصده
) إذا زلزلت االرض زلزاهلا: (والتزلزل االضطراب، وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معىن الزلل فيه، قال

  .أي زعزعوا من الرعب) وزلزلوا زلزاال شديدا -إن زلزلة الساعة شئ عظيم (وقال 
  .قيل معناه ملا رأوا زلفة املؤمنني وقد حرموها) فلما رأوه زلفة: (زلفة املنزلة واحلظوة، وقولهال: زلف

  .وقيل استعمال الزلفة يف منزلة العذاب كاستعمال البشارة وحنوها من االلفاظ
ظوة، قال اهللا والزلفى احل* طى اللياىل زلفا فزلفا : * قال الشاعر) وزلفا من الليل: (وقيل ملنازل الليل زلف قال

  واملزالف املراقى وأزلفته جعلت) إال ليقربونا إىل اهللا زلفى: (تعاىل
  وأزلفت -وأزلفنا مث اآلخرين : (له زلفى، قال

  .وليلة املزدلفة خصت بذلك لقرهبم من مىن بعد االفاضة) اجلنة للمتقني
  ".ازدلفوا إىل اهللا بركعتني " وىف احلديث 

واملزلق املكان ) فتركه صلدا: (أي دحضا ال نبات فيه حنو قوله) صعيدا زلقا(قال  الزلق والزلل متقاربان: زلق
ويقال زلقه وأزلقه فزلق، * نظرا يزيل مواضع االقدام : * وذلك كقول الشاعر) ليزلقونك بأبصارهم: (الدحض قال
  .أي أهلكنا) مث اآلخرين وأزلقنا(مل يسمع الزلق واالزالق إال يف القرآن، وروى أن أىب بن كعب قرأ : قال يونس

مجع زمرة وهى اجلماعة القليلة، ومنه قيل شاة زمرة قليلة الشعر ) وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا: (قال: زمر
  .ورجل زمر قليل املروءة، وزمرت النعامة تزمر زمارا وعنه اشتق الزمر، والزمارة كناية عن الفاجرة

  ل يف ثوبه وذلك على سبيل االستعارة كناية عنأي املتزم) يا أيها املزمل: (زمل
  .ليس بزميل شروب للغيل: املقصر واملتهاون باالمر وتعريضا به، والزميل الضعيف، قالت أم تأبط شرا

الزنيم واملزمن الزائد يف القوم وليس منهم تشبيها بالزمنتني من الشاة ومها املتدليتان من أذهنا ومن احللق، قال : زمن
فأنت : وهو العبد زملة وزمنة أي املنتسب إىل قوم هو معلق هبم ال منهم وقال الشاعر) تل بعد ذلك زنيمع: (تعاىل

كما نيط خلف الراكب القدح الفرد زنا الزنا وطء املرأة من غري عقد شرعى، وقد يقصر * زنيم نيط يف آل هاشم 
الزاىن ال ينكح إال (نية وزنية، قال اهللا تعاىل وإذا مد يصح أن يكون مصدر املفاعلة والنسبة إليه زنوى، وفالن لز

وزنأ يف اجلبل باهلمز زنأ وزنوءا والزناء احلاقن بوله، ) الزانية والزاىن -زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان 
  .وهنى الرجل أن يصلى وهو زناء

وكانوا فيه من (هيد أي القليل الزهيد الشئ القليل والزاهد يف الشئ الراغب عنه والراضي منه بالز: زهد
  ).الزاهدين

  ).فتزهق أنفسهم(زهقت نفسه خرجت من االسف على الشئ قال : زهق
: والزيت عصارة الزيتون، قال) زيتونة ال شرقية وال غربية: (شجر وشجرة، قال تعاىل: زيتون وزيتونة حنو: زيت

  .ه به، وازدات ادهنوقد زات طعامه حنو مسنه وزات رأسه حنو دهن) يكاد زيتها يضئ(
  يقال لكل واحد من القرينني من الذكر واالنثى يف احليوانات املتزاوجة: زوج



  .زوج ولكل قرينني فيها وىف غريها زوج، كاخلف والنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثال له أو مضاد زوج
ديئة ومجعها زوجات قال وزوجة لغة ر) وزوجك اجلنة: (قال) وجعل منه الزوجني الذكر واالنثى: (قال تعاىل
احشروا الذين ظلموا  -هم وأزواجهم (ومجع الزوج أزواج وقوله * فبكا بناتى شجوهن وزوجيت : * الشاعر

  .أي أشباها وأقرنا) إىل ما متعنا به أزواجا منهم(أي أقراهنم املقتدين هبم يف أفعاهلم ) وأزواجهم
  :وقوله

فتنبيه أن االشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة ) زوجني ومن كل شئ خلقنا -سبحان الذى خلق االزواج (
وصورة، وأن ال شئ يتعرى من تركيب يقتضى كونه مصنوعا وأنه ال بد له من صانع تنبيها أنه تعاىل هو الفرد، 

وجه فبني أن كل ما يف العامل زوج من حيث أن له ضدا أو مثال ما أو تركيبا ما بل ال ينفك ب) خلقنا زوجني(وقوله 
من تركيب، وإمنا ذكرههنا زوجني تنبيها أن الشئ وإن مل يكن له ضد وال مثل فإنه ال ينفك من تركيب جوهر 

  .وعرض وذلك زوجان
  .أي أنواعا متشاهبة) أزواجا من نبات شىت: (وقوله

  .أي أصناف) مثانية أزواج -من كل زوج كرمي : (وكذلك قوله
  .الثا وهم الذين فسرهم مبا بعدأي قرناء ث) وكنتم أزواجا ثالثة(وقوله 
احشروا الذين ظلموا : (فقد قيل معناه قرن كل شيعة مبن شايعهم يف اجلنة والنار حنو) وإذا النفوس زوجت: (وقوله

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي : (وقيل قرنت االرواح بأجسادها حسبما نبه عليه قوله يف أحد التفسريين) وأزواجهم
  .أي صاحبك) ضيةإىل ربك راضية مر

  وقيل قرنت النفوس بأعماهلا
) وزوجناهم حبور عني: (وقوله) يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء(حسبما نبه قوله 

أي قرناهم هبن، ومل جيئ يف القرآن زوجناهم حورا كما يقال زوجته امرأة تنبيها أن ذلك ال يكون على حسب 
  .املناكحة املتعارف فيما بيننا من

حنو ازددت ) ونزداد كيل بعري(الزيادة أن ينضم إىل ما عليه الشئ يف نفسه شئ آخر، يقال زدته فازداد وقوله : زاد
وذلك قد يكون زيادة مذمومة كالزيادة على الكفاية مثل زيادة ) سفه نفسه(فضال أي ازداد فضلى وهومن باب 

بد وهى قطعة معلقة هبا يتصور أن ال حاجة إليها لكوهنا غري مأكولة، االصابع والزوائد يف قوائم الدابة وزيادة الك
وروى من طرق خمتلفة أن هذه الزيادة النظر إىل ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة: (وقد تكون زيادة حممودة حنو قوله

  وجه اهللا إشارة إىل إنعام وأحوال ال ميكن تصورها

ي أعطاه من العلم واجلسم قدرا يزيد على ما أعطى أهل زمانه، وقوله أ) وزاده بسطة يف العلم واجلسم(يف الدنيا 
  ويزيد اهللا الذين اهتدوا(

فما تزيدونين غري  -زدناهم عذابا فوق العذاب (وقوله ) وما زادوهم إال نفورا: (ومن الزيادة املكروهة قوله) هدى
جبلة االنسان أن من تعاطى فعال إن خريا وإن فإن هذه الزيادة هو ما بىن عليه ) فزادهم اهللا مرضا(وقوله ) ختسري

  .شرا تقوى فيما يتعاطاه فيزداد حاال فحاال
جيوز أن يكون ذلك استدعاء للزيادة وجيوز أن يكون تنبيها أهنا قد امتالت وحصل فيها ما ) هل من مزيد: (وقوله

مث (وقال ) وازدادوا تسعا(د، قال يقال زدته وزاد هو وازدا) المالن جهنم من اجلنة والناس(ذكر تعاىل يف قوله 
  .وشر زائد وزيد) وما تغيض االرحام وما تزداد -ازدادوا كفرا 



املدخر الزائد على ما حيتاج إليه يف : فأمجعوا أمركم كيدا فكيدوين والزاد* وأنتمو معشر زيد على مائة : قال الشاعر
واملزود ما جيعل فيه الزاد من الطعام واملزادة ما ) قوىوتزودوا فإن خري الزاد الت: (الوقت، والتزود أخذ الزاد، قال

  .جيعل فيه الزاد من املاء
  الزور أعلى الصدر وزرت فالنا تلقيته بزورى أو قصدت زوره حنو وجهته،: زور

ورجل زائر وقوم زور حنو سافر وسفر، وقد يقال رجل زور فيكون مصدرا موصوفا به حنو ضيف، والزور ميل يف 
  .أي متيل، قرئ بتخفيف الزاى وتشديده وقرئ تزور) تزاور عن كهفهم(ر املائل الزور وقوله الزور واالزو

قال أبو احلسن ال معىن لتزور ههنا الن االزورار االنقباض، يقال تزاور عنه وازور عنه ورجل أزور وقوم زور وبئر 
وقول الزور من القول وزورا ال ) راظلما وزو: (زوراء مائلة احلفر وقيل للكذب زور لكونه مائال عن جهته، قال

لكون ذلك كذبا وميال * جاءوا بزور بينهم وجئنا باالمم : * يشهدون الزور، ويسمى الصنم زورا يف قول الشاعر
  .عن احلق

وإذ (الزيغ امليل عن االستقامة والتزايغ التمايل ورجل زائغ وقوم زاغة وزائغون وزاغت الشمس وزاغ البصر : زيغ
يصح أن يكون إشارة إىل ما يداخلهم من اخلوف حىت اظلمت أبصارهم ويصح أن يكون إشارة إىل ) رزاغت االبصا

فلما زاغوا أزاغ اهللا  -من بعد ما كاد يزيغ  -ما زاغ البصر وما طغى (وقال ) يروهنم مثليهم رأى العني(ما قال 
  )قلوهبم

  .ملا فارقوا االستقامة عاملهم بذلك
لتزول منه  -ولئن زالتا  -أن تزوال : (فارق طريقته جاحنا عنه وقيل أزلته وزولته، قال: زال الشئ يزول زواال: زال

  والزوال يقال يف شئ قد كان ثابتا قبل فإن قيل) اجلبال

قد قالوا زوال الشمس ومعلوم أن ال ثبات للشمس بوجه، قيل إن ذلك قالوه العتقادهم يف الظهرية أن هلا ثباتا يف 
أي أذهب * زال زواهلا : * قالوا قام قائم الظهرية وسار النهار، وقيل زاله يزيله زيال قال الشاعركبد السماء وهلذا 

إذا ما رأتنا زال منها زويلها : * اهللا حركتها، والزوال التصرف وقيل هو حنو قوهلم أسكت اهللا نامته، وقال الشاعر
وذلك على التكثري ) فزيلنا بينهم(تفرقوا، قال  ومن قال زال ال يتعدى قال زواهلا نصب على املصدر، وتزيلوا* 

فيمن قال زلت متعد حنو مزته وميزته، وقوهلم ما زال وال يزال خصا بالعبارة وأجرى جمرى كان يف رفع االسم 
  وال يزالون(ونصب اخلرب وأصله من الياء لقوهلم زيلت ومعناه معىن ما برحت وعلى ذلك 

وال يصح أن يقال ما زال زيد إال ) وما زلتم يف شك -وال يزال الذين كفروا  -ال يزال بنياهنم (وقوله ) خمتلفني
يقتضيان : منطلقا كما يقال ما كان زيد إال منطلقا وذلك أن زال يقتضى معىن النفي إذ هو ضد الثبات وما وال

اتا فكما ال يقال كان النفى، والنفيان إذا اجتمعا اقتضيا االثبات فصار قوهلم ما زال جيرى جمرى كان يف كونه إثب
  .زيد إال منطلقا، ال يقال ما زال زيد إال منطلقا

الزينة احلقيقية ما ال يشني االنسان يف شئ من أحواله ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فأما ما يزينه يف حالة دون : زين
احلسنة، وزينة بدنية كالقوة  زينة نفسية كالعلم واالعتقادات: حالة فهو من وجه شني، والزينة بالقول اجململ ثالث

  .وطول القامة، وزينة خارجية كاملال واجلاه
  .فهو من الزينة النفسية) حبب إليكم االميان وزينه يف قلوبكم(فقوله 
فقد محل على الزينة اخلارجية وذلك أنه قد روى أن قوما كانوا يطوفون بالبيت عراة ) من حرم زينة اهللا: (وقوله

  :بل الزينة املذكورة يف هذه اآلية هي الكرم املذكور يف قوله: آلية، وقال بعضهمفنهوا عن ذلك هبذه ا



فخرج على قومه يف : (وقوله* وزينة املرء حسن االدب : * وعلى هذا قال الشاعر) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(
حسنه إما بالفعل أو بالقول وقد هي الزينة الدنيوية من املال واالثاث واجلاه، يقال زانه كذا وزينه إذا أظهر ) زينته

نسب اهللا تعاىل التزيني يف مواضع إىل نفسه وىف مواضع إىل الشيطان وىف مواضع ذكره غري مسمى فاعله، فمما 
ومما ) زينا لكل أمة عملهم -زينا هلم أعماهلم : (وىف الكفر قوله) وزينه يف قلوبكم(نسبه إىل نفسه قوله يف االميان 

ومل يذكر املفعول الن ) الزينن هلم يف االرض: (وقوله تعاىل) وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم: (ولهنسبه إىل الشيطان ق
  املعىن

  .مفهوم
زين للذين كفروا (وقال ) زين هلم سوء أعماهلم -زين للناس حب الشهوات : (ومما مل يسم فاعله قوله عزوجل

زينا السماء (تقديره زينه شركاؤهم وقوله ) م شركاؤهمزين لكثري من املشركني قتل أوالده(وقوله ) احلياة الدنيا
  إنا زينا السماء الدنيا بزينة: (وقوله) الدنيا مبصابيح

فإشارة إىل الزينة الىت تدرك بالبصر الىت يعرفها اخلاصة والعامة وإىل الزينة املعقولة ) وزيناها للناظرين -الكواكب 
  .هاالىت خيتص مبعرفتها اخلاصة وذلك أحكامها وسري

وتزيني اهللا لالشياء قد يكون بإبداعها مزينة وإجيادها كذلك، وتزيني الناس للشئ بتزويقهم أو بقوهلم وهو أن 
  .ميدحوه ويذكروه مبا يرفع منه

واالشارة باملعىن ) فلريتقوا يف االسباب(السبب احلبل الذى يصعد به النخل ومجعه أسباب قال : كتاب السني سبب
وآتيناه من كل شئ سببا (ومسى كل ما يتوصل به إىل شئ سببا، قال تعاىل ) هلم سلم يستمعون فيهأم : (إىل حنو قوله
ومعناه أن اهللا تعاىل أتاه من كل شئ معرفة وذريعة يتوصل هبا فأتبع واحدا من تلك االسباب وعلى ذلك ) فأتبع سببا
ائع واالسباب احلادثة يف السماء فأتوصل أي لعلى أعرف الذر) لعلى أبلغ االسباب أسباب السموات: (قوله تعاىل

  هبا إىل معرفة ما يدعيه موسى، ومسى العمامة واخلمار والثوب الطويل سببا
  .تشبيها باحلبل يف الطول

  .وكذا منهج الطريق وصف بالسبب كتشبيهه باخليط مرة وبالثوب احملدود مرة
وسبهم هللا ليس على ) فيسبوا اهللا عدوا بغري علم وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا(والسب الشتم الوجيع قال 

أهنم يسبونه صرحيا ولكن خيوضون يف ذكره فيذكرونه مبا ال يليق به ويتمادون يف ذلك باجملادلة فيزدادون يف ذكره 
* بأن سب منهم غالما فسب بأبيض ذى شطب قاطع * فما كان ذنب بىن مالك : مبا تنزه تعاىل عنه وقول الشاعر

والسب املسابب، قال * ونشتم باالفعال ال بالتكلم : * ام ويربى القصب فإنه نبه على ما قال اآلخريقد العظ
إن سىب من الرجال الكرمي والسبة ما يسب وكىن هبا عن الدبر، وتسميته بذلك * ال تسبنىن فلست بسيب : الشاعر

  .كتسميته بالسوأة
  .ك كتسميتها باملسبحة لتحريكها بالتسبيحوالسبابة مسيت لالشارة هبا عند السب، وتسميتها بذل

أصل السبت القطع ومنه سبت السري قطعه وسبت شعره حلقه وأنفه اصطلمه، وقيل مسى يوم السبت الن : سبت
  اهللا تعاىل ابتدأ خبلق السموات واالرض يوم االحد فخلقها يف ستة أيام كما ذكره فقطع عمله يوم السبت



) ويوم ال يسبتون(قيل يوم قطعهم للعمل ) يوم سبتهم شرعا: (لسبت وقولهفسمى بذلك، وسبت فالن صار يف ا
إمنا جعل (قيل معناه ال يقطعون العمل وقيل يوم ال يكونون يف السبت وكالمها إشارة إىل حالة واحدة، وقوله 

لتسكنوا (ليل أي قطعا للعمل وذلك إشارة إىل ما قال يف صفة ال) وجعلنا نومكم سباتا(أي ترك العمل فيه ) السبت
  ).فيه
وكل يف (السبح املر السريع يف املاء وىف اهلواء، يقال سبح سبحا وسباحة واستعري ملر النجوم يف الفلك حنو : سبح

إن لك يف النهار سبحا (ولسرعة الذهاب يف العمل حنو ) فالساحبات سبحا(وجلرى الفرس حنو ) فلك يسبحون
املر السريع يف عبادة اهللا تعاىل وجعل ذلك يف فعل اخلري كما جعل االبعاد يف  والتسبيح تنزيه اهللا تعاىل وأصله) طويال

  الشر فقيل
قيل من ) فلوال أنه كان من املسبحني(أبعده اهللا، وجعل التسبيح عاما يف العبادات قوال كان أو فعال أو نية، قال 

 -فسبحه وأدبار السجود  -بالعشى وسبح  -وحنن نسبح حبمدك : (املصلني واالوىل أن حيمل على ثالثتها، قال
أي هال تعبدونه وتشكرونه ومحل ذلك على االستثناء وهو أن يقول إن شاء اهللا ويدل على ذلك ) لوال تسبحون

تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن وإن من : (وقال) إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني وال يستثنون: (قوله
وهللا يسجد من يف السموات واالرض طوعا : (فذلك حنو قوله) ون تسبيحهمشئ إال يسبح حبمده ولكن ال تفقه

فذلك يقتضى أن يكون تسبيحا على احلقيقة وسجودا له على ) وهللا يسجد ما يف السموات وما يف االرض -وكرها 
رض وال بعد ذكر السموات واال) ومن فيهن(وداللة قوله ) ولكن ال تفقهون تسبيحهم: (وجه ال نفقهه بداللة قوله
يسبح له من يف السموات، ويسجد له من يف االرض، الن هذا مما نفقهه والنه حمال أن : يصح أن يكون تقديره

  واالشياء كلها) ومن فيهن(يكون ذلك تقديره مث يعطف عليه بقوله 
تسبح له وتسجد بعضها بالتسخري، وبعضها باالختيار وال خالف أن السموات واالرض والدواب مسبحات 

تسخري من حيث إن أحواهلا تدل على حكمة اهللا تعاىل، وإمنا اخلالف يف السموات واالرض هل تسبح باختيار ؟ بال
 -فسبحان اهللا حني متسون (واآلية تقتضي ذلك مبا ذكرت من الداللة، وسبحان أصله مصدر حنو غفران قال 

قديره سبحان علقمة على طريق التهكم قيل ت* سبحان من علقمة الفاجر : * وقول الشاعر) وسبحانك ال علم لنا
  .فزاد فيه من ردا إىل أصله، وقيل أراد سبحان اهللا من أجل علقمة فحذف املضاف إليه

  والسبوح القدوس من أمساء اهللا تعاىل وليس يف

  .كالمهم فعول سوامها وقد يفتحان حنو كلوب ومسور، والسبحة التسبيح وقد يقال للخرزات الىت هبا يسبح سبحة
أي سعة يف التصرف، وقد سبخ اهللا عن احلمى فتسبخ أي تغشى والتسبيخ ) إن لك يف النهار سبخا(قرئ : خسب

  ريش الطائر والقطن املندوف وحنو ذلك مما ليس فيه اكتناز
  .وثقل
أصل السبط انبساط يف سهولة يقال شعر سبط وسبط وقد سبط سبوطا وسباطة وسباطا وامرأة سبطة اخللقة : سبط

) ويعقوب واالسباط(ط الكفني ممتدمها ويعرب به عن اجلود، والسبط ولد الولد كأنه امتداد الفروع، قال ورجل سب
  .أي قبائل كل قبيلة من نسل رجل أسباطا أمما

  .والساباط املنبسط بني دارين
  .أي ألقته: وأخذت فالنا سباط أي محى متطه، والسباطة خري من قمامة، وسبطت الناقة ولدها

 -سبع ليال  -سبع سنبالت (يعىن السموات السبع و ) سبعا شدادا -سبع مسوات : (السبع العدد قال أصل: سبع



قيل سورة احلمد لكوهنا سبع آيات، السبع ) سبعا من املثاىن -سبعني مرة  -سبعون ذراعا  -سبعة وثامنهم كلبهم 
ها القصص ومنه السبع والسبيع والسبع يف الطوال من البقرة إىل االعراف ومسى سور القرآن املثاىن النه يثىن في

  .الورود
واالسبوع مجعه أسابيع ويقال طفت بالبيت أسبوعا وأسابيع وسبعت القوم كنت سابعهم، وأخذت سبع أمواهلم، 

  والسبع معروف وقيل مسى
أي قد وقع  *كأنه عبد آلل أىب ربيعة مسبع : * بذلك لتمام قوته وذلك أن السبع من االعداد التامة وقول اهلذىل

السبع يف غنمه وقيل معناه املهمل مع السباع، ويروى مسبع بفتح الباء وكىن باملسبع عن الدعى الذى ال يعرف 
  .أبوه، وسبع فالن فالنا اغتابه وأكل حلمه أكل السباع، واملسبع موضع السبع

  .درع سابغ تام واسع: سبغ
  ).وأسبغ عليكم نعمه: (الوضوء وإسباغ النعم قال وعنه استعري إسباغ) أن اعمل سابغات: (قال اهللا تعاىل

واستبقا  -إنا ذهبنا نستبق (واالستباق التسابق قال ) والسابقات سبقا: (أصل السبق التقدم يف السري حنو: سبق
أي نفدت وتقدمت، ويستعار ) سبقت من ربك -ما سبقونا إليه : (مث يتجوز به يف غريه من التقدم، قال) الباب

أي املتقدمون إىل ثواب اهللا وجنته باالعمال ) والسابقون السابقون(از الفضل والتربيز وعلى ذلك السبق الحر
  )ويسارعون يف اخلريات(الصاحلة حنو قوله 

  وما حنن(وقوله ) وهم هلا سابقون(وكذا قوله 
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  .تنبيه أهنم ال يفوتونه) وما كانوا سابقني(وقال ) وال حتسنب الذين كفروا سبقوا: (أي ال يفوتوننا وقال) مبسبوقني
ليصدوهنم عن  -وجعل لكم فيها سبال  -وأهنارا وسبال (السبيل الطريق الذى فيه سهولة ومجعه سبل قال : سبل

وقيل ) مث السبيل يسره(به طريق احلق الن اسم اجلنس إذا أطلق خيتص مبا هو احلق وعلى ذلك يعىن ) السبيل
لسالكه سابل ومجعه سابلة وسبيل سابل حنو شعر شاعر، وابن السبيل املسافر البعيد عن منزله، نسب إىل السبيل 

قل هذه  -ادع إىل سبيل ربك (ال ملمارسته إياه، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إىل شئ خريا كان أو شرا، ق
إال سبيل  -قتلوا يف سبيل اهللا (وكالمها واحد لكن أضاف االول إىل املبلغ، والثاىن إىل السالك هبم، قال ) سبيلى

) سبل السالم -قل هذه سبيلى (ويعرب به عن احملجة، قال ) فاسلكي سبل ربك -ولتستبني سبيل اجملرمني  -الرشاد 
  فأولئك -على احملسنني من سبيل ما (أي طريق اجلنة 

وقيل أسبل الستر والذيل وفرس مسبل ) إىل ذى العرش سبيال -إمنا السبيل على الذين  -ما عليهم من سبيل 
الذنب وسبل املطر وأسبل وقيل للمطر سبل ما دام سابال أي سائال يف اهلواء وخص السبلة بشعر الشفة العليا ملا 

سبع سنبالت (وقال ) سبع سنابل يف كل سنبلة(عها سنابل وهى ما على الزرع، قال فيها من التحدر، والسنبلة مج
  .وأسبل الزرع صار ذا سنبلة حنو أحصد وأجىن، واملسبل اسم القدح اخلامس) خضر
سبأ اسم بلد تفرق أهله وهلذا يقال ذهبوا أيادى سبأ أي تفرقوا تفرق أهل هذا ) وجئتك من سبأ بنبأ يقني: (سبأ

  .كل جانب، وسبأت اخلمر اشتريتها، والسابياء جلد فيه الولد املكان من
  .فأصل ذلك سدس ويذكر يف بابه إن شاء هللا) ستني مسكينا(وقال ) يف ستة أيام(قال : ست
) حجابا مستورا -مل جنعل هلم من دوهنا سترا : (الستر تغطية الشئ، والستر والسترة ما يستتر به قال: ستر

  ).وما كنتم تستترون(ال واالستتار االختفاء، ق
السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل هللا وعبادته وهو عام يف االنسان واحليوانات : سجد

فاسجدوا هللا (واجلمادات وذلك ضربان سجود باختيار وليس ذلك إال لالنسان وبه يستحق الثواب حنو قوله 
وهللا يسجد من يف (النسان واحليوانات والنبات وعلى ذلك قوله أي تذللوا له وسجود تسخري وهو ل) واعبدوا

  )يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا(وقوله ) وظالهلم بالغدو واآلصال -السموات واالرض طوعا وكرها 

 وهللا(فهذا سجود تسخري وهو الداللة الصامتة الناطقة املنبهة على كوهنا خملوقة وأهنا خلق فاعل حكيم، وقوله 
ينطوى على النوعني من السجود ) يسجد ما يف السموات وما يف االرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون

قيل ) اسجدوا آلدم(فذلك على سبيل التسخري وقوله ) والنجم والشجر يسجدان(والتسخري واالختيار، وقوله 
  ادخلوا: (مصاحل أوالده فائتمروا إال إبليس، وقولهأمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل أمروا بالتذلل له والقيام مبصاحله، و

أي متذللني منقادين، وخص السجود يف الشريعة بالركن املعروف من الصالة وما جيرى جمرى ذلك ) الباب سجدا
أي أدبار الصالة ويسمون ) وأدبار السجود: (من سجود القرآن وسجود الشكر، وقد يعرب به عن الصالة بقوله

قيل أريد به الصالة واملسجد موضع الصالة ) وسبح حبمد ربك(الضحى وسجود الضحى  صالة الضحى سبحة
قيل عىن به االرض إذ قد جعلت االرض كلها مسجدا وطهورا كما روى ) وأن املساجد هللا(اعتبارا بالسجود وقوله 



أي يا ) أال يسجدوا هللا( يف اخلرب، وقيل املساجد مواضع السجود اجلبهة واالنف واليدان والركبتان والرجالن وقوله
أي متذللني وقيل كان السجود على سبيل اخلدمة يف ذلك الوقت سائغا ) وخروا له سجدا(قوم اسجدوا وقوله 

السجر هتييج : عىن هبا دراهم عليها صورة ملك سجدوا له سجر* واىف هبا كدراهم االسجاد : * وقول الشاعر
  *إذا ساء طالع مسجورة : قال الشاعر) سجوروالبحر امل(سجرت التنور، ومنه : النار، يقال

أي أضرمت نارا عن احلسن، وقيل غيضت مياهها وإمنا ) وإذا البحار سجرت(ترى حوهلا النبع والسمسما وقوله 
وسجرت الناقة استعارة ) وقودها الناس واحلجارة(حنو ) مث يف النار يسجرون(يكون كذلك لتسجري النار فيه، 

و اشتعلت الناقة، والسجري اخلليل الذى يسجر يف مودة خليله كقوهلم فالن حمرق يف مودة اللتهاهبا يف العدو حن
السجل الدلو العظيمة، وسجلت املاء فانسجل أي : سجل* سجراء نفسي غري مجع إشابة : * فالن، قال الشاعر

سجل وجعلت عبارة عن صببته فانصب، وأسجلته أعطيته سجال، واستعري للعطية الكثرية واملساجلة املساقاة بال
والسجيل حجر وطني خمتلط وأصله فيما قيل فارسي * من يساجلىن يساجل ماجدا : * املباراة واملناضلة، قال

  معرب، والسجل قيل حجر

  أي كطيه ملا كتب فيه): كطى السجل للكتاب: (كان يكتب فيه مث مسى كل ما يكتب فيه سجال، قال تعاىل
  .حفظا له
  .بفتح السني وكسرها) رب السجن أحب إىل(السجن، وقرئ  السجن احلبس يف: سجن
والسجني اسم جلهنم بإزاء عليني وزيد لفظه تنبيها على زيادة ) ودخل معه السجن فتيان -ليسجننه حىت حني (قال 

وقد قيل إن كل شئ ذكره اهللا تعاىل ) وما أدراك ما سجني -لفى سجني (معناه وقيل هو اسم لالرض السابعة، قال 
وكذا يف ) وما أدراك(تركه مبهما، وىف هذا املوضع ذكر ) وما يدريك(فسره وكل ما ذكر بقوله ) وما أدراك(وله بق

مث فسر الكتاب ال السجني والعليني وىف هذه لطيفة موضعها الكتب الىت تتبع هذا ) وما أدراك ما عليون(قوله 
  .الكتاب إن شاء اهللا تعاىل، ال هذا

أي سكن وهذا إشارة إىل ما قيل هدأت االرجل، وعني ساجية فاترة الطرف ) يل إذا سجىوالل: (قال تعاىل: سجى
  .وسجى البحر سجوا سكنت أمواجه ومنه استعري تسجية امليت أي تغطيته بالثوب

  أصل السحب اجلر كسحب الذيل واالنسان على الوجه ومنه السحاب إما جلر: سحب
يسحبون يف (قال تعاىل ) يوم يسحبون يف النار على وجوههم: (ره، قال تعاىلالريح له أو جلره املاء أو الجنراره يف م

وقيل فالن يتسحب على فالن كقولك ينجر وذلك إذا جترأ عليه والسحاب الغيم فيها ماء أو مل يكن وهلذا ) احلميم
) شئ السحاب الثقالوين(وقال ) حىت إذا أقلت سحابا -أمل تر أن اهللا يزجى سحابا : (يقال سحاب جهام، قال تعاىل

أو كظلمات يف حبر جلى يغشاه موج من : (وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه، قال تعاىل
  ).فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض

يقال سحته وأسحته ) فيسحتكم(وقرئ ) فيسحتكم بعذاب: (السحت القشر الذى يستأصل، قال تعاىل: سحت
أي ملا ) أكالون للسحت: (السحت للمحظور الذى يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته، قال تعاىلومنه 

  .يسحت دينهم
" كسب احلجام سحت " ومسى الرشوة سحتا وروى " كل حلم نبت من سحت فالنار أوىل به " وقال عليه السالم 

  المفهذا لكونه ساحتا للمروءة للدين، أال ترى أنه أذن عليه الس
  .يف إعالفه الناضح وإطعامه املماليك



السحر طرف احللقوم، والرئة وقيل انتفخ سحره وبعري سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر : سحر
  عند الذبح فريمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطه

وختييالت ال حقيقة هلا حنو ما االول اخلداع : وقيل منه اشتق السحر وهو إصابة السحر والسحر يقال على معان
يفعله املشعبذ بصرف االبصار عما يفعله خلفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق لالمساع وعلى ذلك قوله 

، وهبذا النظر مسوا موسى عليه السالم )خييل إليه من سحرهم: (، وقال)سحروا أعني الناس واسترهبوهم: (تعاىل
، والثاىن استجالب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله )ادع لنا ربك) حريا أيها السا(ساحرا فقالوا 

ولكن الشياطني كفروا : (وعلى ذلك قوله تعاىل) هل أنبئكم على من تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم(تعاىل 
  ته يغريوالثالث ما يذهب إليه االغتام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قو) يعلمون الناس السحر

  .الصور والطبائع فيجعل االنسان محارا وال حقيقة لذلك عند احملصلني
إن من البيان لسحرا وتارة دقة فعله حىت قالت االطباء الطبيعية ساحرة : وقد تصور من السحر تارة حسنه فقيل

روفون عن أي مص) بل حنن قوم مسحورون: (ومسوا الغذاء سحرا من حيث إنه يدق ويلطف تأثريه، قال تعاىل
  .معرفتنا بالسحر

ما (قيل ممن جعل له سحر تنبيها أنه حمتاج إىل الغذاء كقوله تعاىل ) إمنا أنت من املسحرين: (وعلى ذلك قوله تعاىل
وقيل معناه ممن جعل له سحر يتوصل ) ما أنت إال بشر مثلنا: (ونبه أنه بشر كما قال) هلذا الرسول يأكل الطعام
قال : (وقال تعاىل) إن تتبعون إال رجال مسحورا( به ويدعيه، وعلى الوجهني محل قوله تعاىل بلطفه ودقته إىل ما يأيت

قال تعاىل ) إن هذا إال سحر مبني: (وعلى املعىن الثاين دل قوله تعاىل) له فرعون إىن الظنك يا موسى مسحورا
فألقى  -ة مليقات يوم معلوم فجمع السحر(وقال ) أسحر هذا وال يفلح الساحرون(وقال ) وجاءوا بسحر عظيم(

  والسحر والسحرة اختالط ظالم آخر الليل بضياء النهار وجعل امسا لذلك) السحرة
  .الوقت ويقال لقيته بأعلى السحرين واملسحر اخلارج سحرا، والسحور اسم للطعام املأكول سحرا والتسحر أكله

ه فانسحق، وىف الثوب إذا أخلق يقال أسحق السحق تفتيت الشئ ويستعمل يف الدواء إذا فتت يقال سحقت: سحق
والسحق الثوب الباىل ومنه قيل أسحق الضرع أي صار سحقا لذهاب لبنه ويصح أن جيعل إسحق منه فيكون حينئذ 

فسحقا الصحاب (أبعده اهللا وأسحقه أي جعله سحيقا وقيل سحقه أي جعله باليا، قال تعاىل : منصرفا، وقيل
  .ودم منسحق وسحوق مستعار كقوهلم مزرور) وى به الريح يف مكان سحيقأو هت: (وقال تعاىل) السعري

أي شاطئ البحر أصله من سحل احلديد أي برده وقشره وقيل أصله أن يكون ) فليلقه اليم بالساحل(قال : سحل
مسحوال لكن جاء على لفظ الفاعل كقوهلم هم ناصب وقيل بل تصور منه أنه يسحل املاء أي يفرقه ويضيقه 

  سحالة الربادة، والسحيل والسحال هنيق احلمار كأنه شبه صوته بصوت سحلوال
احلديد، واملسحل اللسان اجلهري الصوت كأنه تصور منه سحيل احلمار من حيث رفع صوته ال من حيث نكرة 

  .حلقتان على طريف شكيم اللجام: واملسحلتان) إن أنكر االصوات لصوت احلمري: (صوته كما قال تعاىل
وسخر  -وسخر لكم ما يف السموات وما يف االرض : (لتسخري سياقة إىل الغرض املختص قهرا، قال تعاىلا: سخر

سخرناها لكم لعلكم (كقوله ) وسخر لكم الفلك -وسخر لكم الليل والنهار  -لكم الشمس والقمر دائبني 
يقهر فيتسخر بإرادته، قال فاملسخر هو املقيض للفعل والسخرى هو الذى ) سبحان الذى سخر لنا هذا -تشكرون 

إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم (، وسخرت منه واستسخرته للهزء منه، قال تعاىل )ليتخذ بعضهم بعضا سخريا(



  .وقيل رجل سخرة ملن سخر وسخرة ملن يسخر منه) بل عجبت ويسخرون -كما تسخرون فسوف تعلمون 
  .والسخرية والسخرية لفعل الساخر

  وسخريا، فقد محل على الوجهني على التسخري وعلى السخرية قوله تعاىل) وهم سخريافاختذمت(وقوله تعاىل 
  ).وقالوا مالنا ال نرى رجاال كنا نعدهم من االشرار أختدناهم سخريا(

  ).وكنتم منهم تضحكون(بعد : ويدل على الوجه الثاين قوله
وهو من اهللا تعاىل إنزال ) خطونإذا هم يس(السخط والسخط الغضب الشديد املقتضى للعقوبة، قال : سخط

  ).كمن باء بسخط من اهللا -أن سخط اهللا عليهم  -ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا : (العقوبة، قال تعاىل
السد والسد قيل مها واحد وقيل السد ما كان خلقة والسد ما كان صنعة، وأصل السد مصدر سددته، قال : سد
  .وقرئ سدا) وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا(ملوانع حنو وشبه به ا) بيننا وبينهم سدا: (تعاىل

السدة كالظلة على الباب تقيه من املطر وقد يعرب هبا عن الباب كما قيل الفقري الذى ال يفتح له سدد السلطان، 
  .والسداد والسدد االستقامة، والسداد ما يسد به الثلمة والثغر، واستعري ملا يسد به الفقر

  وأثل وشئ: (لسدر شجر قليل الغناء عند االكل ولذلك قال تعاىلا: سدر
  وقد خيضد ويستظل به فجعل) من سدر قليل

إذ يغشى (لكثرة غنائه يف االستظالل وقوله تعاىل ) يف سدر خمضود: (ذلك مثال لظل اجلنة ونعيمها يف قوله تعاىل
سلم فيه باالفاضة االهلية واآلالء اجلسيمة، وقد فإشارة إىل مكان اختص النيب صلى اهللا عليه و) السدرة ما يغشى

والسدر حتري : قيل إهنا الشجرة الىت بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتتها فأنزل اهللا تعاىل السكينة فيها على املؤمنني
  .هو مقلوب عن دسر: البصر، والسادر املتحري، وسدر شعره، قيل

والسدس يف االظماء وست أصله سدس وسدست القوم ) السدس فألمه: (السدس جزء من ستة، قال تعاىل: سدس
) وال مخسة إال هو سادسهم(صرت سادسهم وأخذت سدس أمواهلم وجاء سادسا وساتا وساديا مبعىن، قال تعاىل 

ويقال ال أفعل كذا سديس عجيس أي أبدا والسدوس الطيلسان، والسندس ) ويقولون مخسة سادسهم: (وقال تعاىل
  .باج، واالستربق الغليظ منهالرقيق من الدي

وقال تعاىل ) ويعلم ما يسرون وما يعلنون(وقال تعاىل ) سرا وعالنية(االسرار خالف االعالن، قال تعاىل : سرر
  .ويستعمل يف االعيان واملعاين، والسر هو احلديث املكتم يف النفس) وأسروا قولكم أو اجهروا به(

وساره إذا أوصاه بأن يسره وتسار القوم ) أن اهللا يعلم سرهم وجنواهم: (وقال تعاىل) يعلم السر وأخفى: (قال تعاىل
) يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا(أي كتموها وقيل معناه أظهروها بداللة قوله تعاىل ) وأسروا الندامة(وقوله 

) ال نكذب بآيات ربنايا ليتنا نرد و(وليس كذلك الن الندامة الىت كتموها ليست بإشارة إىل ما أظهروه من قوله 
أي ) تسرون إليهم باملودة(وقوله ) وإذ أسر النيب: (وأسررت إىل فالن حديثا أفضيت إليه يف خفية، قال تعاىل

يطلعوهنم على ما يسرون من مودهتم وقد فسر بأن معناه يظهرون وهذا صحيح فإن االسرار إىل الغري يقتضى إظهار 
ضى إخفاءه عن غريه، فإذا قوهلم أسررت إىل فالن يقتضى من وجه االظهار ذلك ملن يفضى إليه بالسر وإن كان يقت

  )وأسررت هلم إسرارا(ومن وجه االخفاء وعلى هذا قوله 
وكىن عن النكاح بالسر من حيث إنه خيفى واستعري للخالص فقيل هو من سر قومه ومنه سر الوادي وسرارته، 

  .عكن البطن، والسر والسرر يقال ملا يقطع منهاوسرة البطن ما يبقى بعد القطع وذلك الستتارها ب
  .وأسرة الراحة وأسارير اجلبهة لغضوهنا، والسرار اليوم الذى يستتر فيه القمر آخر الشهر



وقوله تعاىل يف أهل اجلنة ) تسر الناظرين: (وقال) ولقاهم نضرة وسرورا: (والسرور ما ينكتم من الفرح، قال تعاىل
  وينقلب(

تنبيه على أن سرور اآلخرة يضاد سرور الدنيا، ) إنه كان يف أهله مسرورا: (وقوله يف أهل النار )إىل أهله مسرورا
متكئني على سرر (والسرير الذى جيلس عليه من السرور إذ كان ذلك الوىل النعمة ومجعه أسرة وسرر، قال تعاىل 

امليت تشبيها به يف الصورة وللتفاؤل  وسرير) ولبيوهتم أبوابا وسررا عليها يتكئون) فيها سرر مرفوعة -مصفوفة 
" بالسرور الذى يلحق امليت برجوعه إىل جوار اهللا تعاىل وخالصه من سجنه املشار إليه بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ".الدنيا سجن املؤمن 
رب يقال س) فاختذ سبيله يف البحر سربا: (السرب الذهاب يف حدور والسرب املكان املنحدر، قال تعاىل: سرب

سربا وسروبا حنو مر مرا ومرورا وانسرب انسرابا كذلك لكن سرب يقال على تصور الفعل من فاعله وانسرب 
  .على تصور االنفعال منه

وسرب الدمع سال وانسربت احلية إىل جحرها وسرب املاء من السقاء وماء سرب وسرب متقطر من سقائه، 
والسرب مجع ) ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار( :والسارب الذاهب يف سربه أي طريق كان، قال تعاىل

  .سارب حنو ركب وراكب وتعورف يف االبل حىت قيل زعرت سربه أي إبله
وهو آمن يف سربه أي يف نفسه وقيل يف أهله ونسائه فجعل السرب كناية وقيل اذهيب فال أنده سربك، يف الكناية 

والسربة قطعة من اخليل حنو العشرة إىل العشرين واملسربة الشعر  عن الطالق ومعناه ال أرد إبلك الذاهبة يف سرهبا
املتدىل من الصدر، والسراب الالمع يف املفازة كاملاء وذلك النسرابه يف مرأى العني وكان السراب فيما ال حقيقة له 

  :وقال تعاىل) كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء(كالشراب فيما له حقيقة، قال تعاىل 
  ).ال فكانت سراباوسريت اجلب(

سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم  -سرابيلهم من قطران : (السربال القميص من أي جنس كان، قال: سربل
  .أي تقى بعضكم من بأس بعض) بأسكم
يعىن ) سراجا وهاجا -وجعل الشمس سراجا : (السراج الزاهر بفتيلة ودهن ويعرب به عن كل مضئ، قال: سرج

* وفامحا ومرسنا مسرجا : * سراج وسرجت كذا جعلته يف احلسن كالسراج، قال الشاعرالشمس يقال أسرجت ال
  .والسرج رحالة الدابة والسراج صانعه

السرح شجر له مثر، الواحدة سرحة وسرحت االبل أصله أن ترعيه السرح مث جعل لكل إرسال يف الرعى، : سرح
والسارح الراعى والسرح مجع كالشرب، والتسريح يف ) ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون: (قال تعاىل

  )أو تسريح بإحسان(الطالق حنو قوله تعاىل 

  مستعار من تسريح االبل كالطالق يف كونه مستعارا) وسرحوهن سراحا مجيال(وقوله 
  .من إطالق االبل، واعترب من السرح املضى فقيل ناقة سرح تسرح يف سريها ومضى سرحا سهال

  .ن الشعر استعري لفظه من ذلكواملنسرح ضرب م
ويقال ) وقدر يف السرد(السرد خرز ما خيشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز اجللد و استعري لنظم احلديد قال : سرد

  .سرد وزرد والسراد والزراد جنو سراط وصراط وزراط واملسرد املثقب
أحاط هبم : (ان، قال تعاىلالسرادق فارسي معرب وليس يف كالمهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرف: سردق



  .بيت مسردق، جمعول على هيئة سرادق: وقيل) سرادقها
السراط الطريق املستسهل، أصله من سرطت الطعام وزدته ابتلعته فقيل سراط، تصورا أنه يبتلعه سالكه، أو : سرط

دعته الفيايف بعد : أبو متامقتل أرضا عاملها، وقتلت أرض جاهلها، وعلى النظرين قال : يبتلع سالكه، أال ترى أنه قيل
  دعاها إذا ما املزن ينهل ساكبه* ما كان حقبة 

  .وكذا مسى الطريق اللقم وامللتقم اعتبارا بأن سالكه يلتقمه
السرعة ضد البطء ويستعمل يف االجسام واالفعال يقال سرع فهو سريع وأسرع فهو مسرع وأسرعوا : سرع

  .تسارعواأبلدوا وسارعوا و: صارت إبلهم سراعا حنو
يوم (وقال ) وسارعوا إىل مغفرة من ربكم ويسارعون يف اخلريات يوم تشفق االرض عنهم سراعا: (قال تعاىل

، وسرعان القوم أوائلهم السراع وقيل سرعان ذا إهالة، ذلك مبىن من سرع )خيرجون من االجداث سراعا
فتنبيه على ما قال ) وسريع العقاب - إن اهللا سريع احلساب(كوشكان من وشك وعجالن من عجل، وقوله تعاىل 

  ).إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون(
  .السرف جتاوز احلد يف كل فعل يفعله االنسان وإن كان ذلك يف ا النفاق أشهر: سرف

القدر وتارة ويقال تارة اعتبارا ب) والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وال تأكلوها إسرافا وبدارا: (قال تعاىل
  بالكيفية وهلذا قال سفيان ما أنفقت يف غري طاعة اهللا فهو سرف، وإن كان قليال،

أي املتجاوزين احلد يف أمورهم ) وأن املسرفني هم اصحاب النار -وال تسرفوا إنه ال جيب املسرفني : (قال اهللا تعاىل
حيث إهنم تعدوا يف وضع البذر يف  ومسى قوم لوط مسرفني من) إن اهللا ال يهدى من هو مسرف كذاب(وقال 

  احلرث املخصوص له املعىن

  .فتناول االسراف يف املال وىف غريه) يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم: (وقوله) نساؤكم حرث لكم: (بقوله
فسرفه أن يقتل غري قاتله إما بالعدول عنه إىل من هو أشرف منه أو ) فال يسرف يف القتل(وقوله يف القصاص 

جاوز قتل القاتل إىل غريه حسبما كانت اجلاهلية تفعله، وقوهلم مررت بكم فسرفتكم أي جهلتكم من هذا وذاك بت
أنه جتاوز ما مل يكن حقه أن يتجاوز فجهل فلذلك فسربه، والسرفة دويبة تأكل الورق ومسى بذلك لتصور معىن 

  .االسراف منه، يقال سرفت الشجرة فهى مسروفة
ليس له أخذه يف خفاء وصار ذلك يف الشرع لتناول الشئ من موضع خمصوص وقدر  السرقة أخذ ما: سرق

  والسارق: (خمصوص، قال تعاىل
إن ابنك  -أيتها العري إنكم لسارقون : (وقال) قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل: (وقال تعاىل) والسارقة
  .والسرق والسرقة واحد وهو احلرير) ق السمعإال من استر: (واسترق السمع إذا تسمع مستخفيا قال تعاىل) سرق
  .وبعده النهار سرمدا) قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا: (السرمد الدائم، قال تعاىل: سرمد
  .السرى سري الليل، يقال سرى وأسرى: سرى

  ).فأسر بأهلك: (قال تعاىل
من لفظة سرى يسرى وإمنا هي من السراة  وقيل إن أسرى ليست) سبحان الذى أسرى بعبده ليال: (وقال تعاىل

فأسرى حنو أجبل وأهنم وقوله * بسرو محري أبوال البغال به : * وهى أرض واسعة وأصله من الواو ومنه قول الشاعر
أي ذهب به يف سراة من االرض وسراة كل شئ أعاله ومنه سراة النهار أي ) سبحان الذى أسرى بعبده(تعاىل 

أي هنرا يسرى وقيل بل ذلك من السرو أي الرفعة يقال رجل سرو ) قد جعل ربك حتتك سريا(ارتفاعه وقوله تعاىل 



  قال
وأشار بذلك إىل عيسى عليه السالم وما خصه به من سروه، يقال سروت الثوب عىن أي نزعته وسروت اجلل عن 

أي مخنوا يف ) سروه بضاعةوأ(الفرس وقيل ومنه رجل سرى كأنه سرى ثوبه خبالف املتدثر واملتزمل والزميل وقوله 
  .أنفسهم أن حيصلوا من بيعه بضاعة والسارية يقال للقوم الذين يسرون بالليل وللسحابة الىت تسرى ولالسطوانة

: السطح أعلى البيت يقال سطحت البيت جعلت له سطحا وسطحت املكان جعلته يف التسوية كسطح قال: سطح
على قفاه، قيل ومسى سطيح الكاهن لكونه منسطحا لزمانة وانسطح الرجل امتد ) وإىل االرض كيف سطحت(

  .واملسطح عمود اخليمة الذى جيعل به هلا سطحا وسطحت الثريدة يف القصعة بسطتها

السطر والسطر الصف من الكتابة ومن الشجر املفروس ومن القوم الوقوف، وسطر فالن كذا كتب : سطر
كان ذلك يف : (وقال) والطور وكتاب مسطور: (وقال تعاىل) ن والقلم وما يسطرون: (سطراسطرا، قال تعاىل

  أي مثبتا حمفوظا ومجع) الكتاب مسطورا
فقد قال ) أساطري االولني(وأما قوله * إىن وأسطار سطرن لنا سطرا : * السطر أسطر وسطور وأسطار، قال الشاعر

  .ثاملربد هي مجع أسطورة حنو أرجوحة وأراجيح وأثقية وأثاىف وأحدوثة وأحادي
أي شئ كتبوه كذبا ومينا فيما زعموا حنو قوله ) وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري االولني: (وقوله تعاىل

فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم : (وقوله تعاىل) أساطري االولني اكتتبها فهى متلى عليه بكرة وأصيال: (تعاىل
يطر فالن على كذا، وسيطر عليه إذا أقام عليه قيام سطر، يقول فإنه يقال تس) أم هم املسيطرون: (وقوله) مبسيطر

) أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت(لست عليهم بقائم واستعمال املسيطر ههنا كاستعمال ا لقائم يف قوله 
فيكون املسيطر كالكاتب يف قوله ) لست عليهم حبفيظ(وقيل معناه ) وما أنت عليهم حبفيظ(وحفيظ يف قوله 

أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السموات واالرض إن ذلك (وهذه الكتابة هي املذكورة يف قوله ) نا لديهم يكتبونورسل(
  يف كتاب إن ذلك على اهللا

  ).يسري
  .السطوة البطش يرفع اليد يقال سطا به: سطا

طوا إذا أقام على وأصله من سطا الفرس على الرمكة يس) يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا(قال تعاىل 
رجليه رافعا يديه إما مرحا وإما نزوا على االنثى، وسطا الراعى أخرج الولد ميتا من بطن أمه وتستعار السطوة 

  .للماء كالطغو، يقال سطا املاء وطغى
السعد والسعادة معاونة ا المور االهلية لالنسان على نيل اخلري ويضاده الشقاوة، يقال سعد وأسعده اهللا : سعد

فمنهم : (وقال) وأما الذين سعدوا ففى اجلنة(ورجل سعيد وقوم سعداء وأعظم السعادات اجلنة فلذلك قال تعاىل 
  .واملساعدة املعاونة فيما يظن به سعادة) شقى وسعيد

  .وقوله لبيك وسعديك معنا ه أسعدك اهللا إسعادا بعد إسعاد أو ساعدكم مساعدة بعد مساعدة، واالول أوىل
  .البكاء خاصة وقد استسعدته فأسعدينواالسعاد يف 

والساعد العضو تصورا ملساعدهتا ومسى جناحا الطائر ساعدين كما مسيا يدين والسعدان نبت يغزر اللنب ولذلك 
  مرعى وال كالسعدان، والسعدانة احلمامة: قيل

  .وعقدة الشسع وكركرة البعري وسعود الكواكب معروفة



ا وسعرهتا وأسعرهتا، واملسعر اخلشب الذى يسعر به، واستعر احلرب السعر التهاب النار وقد سعرهت: سعر
واللصوص حنو اشتعل وناقة مسعورة حنو موقدة ومهيجة والسعار حر النار، وسعر الرجل أصابه حر، قال تعاىل 

أي محيم فهو فعيل ) عذاب السعري(وقرئ بالتخفيف وقوله ) وإذا اجلحيم سعرت: (وقال تعاىل) وسيصلون سعريا(
  .والسعر يف السوق تشبيها باستعار النار) إن اجملرمني يف ضالل وسعر: (يف معىن مفعول وقال تعاىل

وسعى يف : (السعي املشى السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد يف االمر خريا كان أو شرا، قال تعاىل: سعى
إذا توىل سعى يف االرض وأن ليس و -ويسعون يف االرض فسادا (وقال ) نورهم يسعى بني أيديهم(وقال ) خراهبا

كان سعيهم  -وسعلها سعيها : (وقال تعاىل) إن سعيكم لشىت -لالنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى 
  وأكثر) فال كفران لسعيه: (وقال تعاىل) مشكورا

يوم واحد وقال ال أجزه ببالء * إن أجز عقلمة بن سعد سعيه : ما يستعمل السعي يف االفعال احملمودة، قال الشاعر
  .أي أدرك ما سعى يف طلبه، وخص السعي فيما بني الصفا واملروة من املشى) فلما بلغ معه السعي: (تعاىل

  .والسعاية بالنميمة وبأخذ الصدقة وبكسب املكاتب لعتق رقبته
تهدوا يف أن أي اج) والذين سعوا يف آياتنا معاجزين: (واملساعاة بالفجور، واملسعاة بطلب املكرمة، قال تعاىل

  .يظهروا لنا عجزا فيما أنزلناه من اآليات
من السغب وهو اجلوع مع التعب وقد قيل يف العطش مع التعب، ) أو إطعام يف يوم ذى مسغبة: (قال تعاىل: سغب

  .يقال سغب سغبا وسغوبا وهو ساغب وسغبان حنو عطشان
ن الرأس واخلمار عن الوجه، وسفر البيت السفر كشف الغطاء وخيتص ذلك باالعيان حنو سفر العمامة ع: سفر

كنسه باملسفر أي املكنس وذلك إزالة السفري عنه وهو التراب الذى يكنس منه واالسفار خيتص باللون حنو 
  والصبح إذا(

من قوهلم أسفرت أي " أسفروا بالصبح تؤجروا " و ) وجوه يومئذ مسفرة: (أي أشرق لونه، قال تعاىل) أسفر
ت وسفر الرجل فهو سافر، واجلعع السفر حنو ركب وسافر خص باملفاعلة اعتبارا بأن دخلت فيه حنو أصبح

: االنسان قد سفر عن املكان، واملكان سفر عنه ومن لفظ السفر اشتق السفرة لطعام السفر وملا يوضع فيه قال تعاىل
كمثل احلمار : (ال تعاىلوالسفر الكتاب الذى يسفر عن احلقائق ومجعه أسفار، ق) وإن كنتم مرضى أو على سفر(

  وخص لفظ االسفار يف هذا) حيمل أسفارا

بأيدى : (املكان تنبيها أن التوراة وإن كانت حتقق ما فيها فاجلاهل ال يكاد يستبينها كاحلمار احلامل هلا، وقوله تعاىل
تبة والسفري الرسول والسفرة مجع سافر ككاتب وك) كراما كاتبني(فهم املالئكة املوصوفون بقوله ) سفرة كرام بررة

بني القوم يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة فهو فعيل يف معىن فاعل، والسفارة الرسالة فالرسول واملالئكة 
  والكتب مشتركة يف كوهنا سافرة عن القوم ما استبهم عليهم، والسفري

فقيل هو حديدة جتعل يف أنف * وما السفار قبح السفار : * فيما ينكس يف معىن املفعول، والسفار يف قول الشاعر
  .البعري، فإن مل يكن يف ذلك حجة غري هذا البيت فالبيت حتتمل أن يكون مصدر سافرت

وباعتبار السواد قيل لالثاىف ) لنسفعا بالناصية: (السفع االخذ بسفعة الفرس، أي سواد ناصيته، قال اهللا تعاىل: سفع
دخاىن وجه من اشتد به الغضب، وقيل للصقر أسفع ملا به من ملع سفع وبه سفعة غضب اعتبارا مبا يعلو من اللون ال

  .السواد وامرأة سفعاء اللون
  .وكذا يف اجلوهر املذاب وىف الدمع) ويسفك الدماء: (السفك يف الدم صبه، قال تعاىل: سفك



والركب : (اىلوأسفل ضد أعلى قال تع) فجعلنا عاليها سافلها: (السفل ضد العلو وسفل فهو سافل قال تعاىل: سفل
  وجعل كلمة الذين(وقال ) مث رددناه أسفل سافلني: (وسفل صار يف سفل، وقال تعاىل) أسفل منكم

وسفالة الريح حيث متر الريح ) إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم(وقد قوبل بفوق يف قوله ) كفروا السفلى
  .الوالعالوة ضده والسفلة من الناس النذل حنو الدون، وأمرهم يف سف

فجاء خفيا : * السفن حنت ظاهر الشئ كسفن العود واجللد وسفن الريح التراب عن االرض، قال الشاعر: سفن
والسفن حنو النقض ملا يسفن وخص السفن جبلدة قائم السيف وباحلديدة الىت يسفن هبا * يسفن االرض صدره 

  .وباعتبار السفن مسيت السفينة
  .جتوز بالسفينة فشبه هبا كل مركوب سهلمث ) أما السفينة: (قال اهللا تعاىل

السفه خفة يف البدن ومنه قيل زمام سفيه كثري االضطراب وثوب سفيه ردئ النسج واستعمل يف خفة النفس : سفه
لنقصان العقل وىف االمور الدنيوية واالخروية فقيل سفه نفسه وأصله سفه نفسه فصرف عنه الفعل حنو بطر 

  .معيشته
  و، وقال يف االخروي) وال تؤتوا السفهاء أموالكم(وي قال يف السفه الدني

أنومن كما آمن السفهاء أال إهنم هم (فهذا من السفه يف الدين وقال ) وأنه كان يقول سفيهنا على ا هللا شططا(
سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن (فنبه أهنم هم السفهاء يف تسمية املؤمنني سفهاء وعلى ذلك قوله ) السفهاء

  ).بلتهم الىت كانوا عليهاق
ما سلككم يف : (من سقرته الشمس وقيل صقرته أي لوحته وأذابته وجعل سقر اسم على جلهنم قال تعاىل: سقر
وما أدراك ما سقر ال تبقى (وملا كان السقر يقتضى التلويح يف االصل نبه بقوله ) ذوقوا مس سقر(وقال تعاىل ) سقر

  .لف ملا نعرفه من أحوال السقر يف الشاهدأن ذلك خما) وال تذر لواحة للبشر
أال يف : (السقوط طرح الشئ إما من مكان عال إىل مكان منخفض كسقوط االنسان من السطح قال تعاىل: سقط

وقال ) وإن يروا كسفا من السماء ساقطا: (وسقوط منتصب القامة وهو إذا شاخ وكرب، قال تعاىل) الفتنة سقطوا
والسقط والسقاط ملا يقل االعتداد به ومنه قيل رجل ساقط لئيم يف حسبه وقد ) ماءفأسقط علينا كسفا من الس(

  أسقطه كذا وأسقطت
السقوط من عال والرداءة، مجيعا فإنه ال يقال أسقطت املرأة إال يف الولد الذى تلقيه قبل : املرأة اعترب فيه االمران

وملا سقط يف : (لة أنه قد يسمى الولد وقوله تعاىلالتمام، ومنه قيل لذلك الولد سقط وبه شبه سقط الزند بدال
بالتخفيف أي تتساقط ) تساقط(أي تساقط النخلة وقرئ ) تساقط عليك رطبا جنيا(فإنه يعىن الندم، وقرئ ) أيديهم

فحذف إحدى التاءين وإذا قرئ تساقط فإن تفاعل مطاوع فاعل وقد عداه كما عدى تفعل يف حنو جترعه، وقرئ 
  .أي يساقط اجلذع) يساقط عليك(

وجعلنا السماء : (وقال تعاىل) والسقف املرفوع: (سقف البيت مجعه سقف وجعل السماء سقفا يف قوله: سقف
والسقيفة كل مكان له سقف كالصفة والبيت، والسقف طول يف ) لبيوهتم سقفا من فضة: (وقال) سقفا حمفوظا

  .احنناء تشبيها بالسقف
وقوله ) يف قلوهبم مرض: (بالبدن واملرض قد يكون يف البدن وىف النفس حنو السقم والسقم املرض املختص: سقم
  فمن التعريض أو االشارة إىل ماض) إىن سقيم: (تعاىل

وإما إىل مستقبل، وإما إىل قليل مما هو موجود يف احلال إذا كان االنسان ال ينفك من خلل يعتريه وإن كان ال حيس 



  .خوفبه، ويقال مكان سقيم إذا كان فيه 
السقى والسقيا أن يطعيه ما يشرب، واالسقاء أن جيعل له ذلك حىت يتناوله كيف شاء، فاالسقاء أبلغ من : سقى

  السقى الن االسقاء هو أن جتعل له ما يسقى منه ويشرب، تقول أسقيته

وقال يف ) والذى هو يطعمىن ويسقني -وسقواما محيما : (وقال) طهورا) وسقاهم رهبم شرابا: (هنرا، قال تعاىل
بالفتح ) نسقيكم مما يف بطوهنا: (أي جعلناه سقيا لكم وقال) فأسقيناكموه: (وقال) وأسقيناكم ماء فراتا(االسقاء 

والضم ويقال للنصيب من السقى سقى، ولالرض الىت تسقى سقى لكوهنما مفعولني كالنقض، واالستسقاء طلب 
السقاء ما جيعل فيه ما يسقى وأسقيتك جلدا أعطيتكه لتجعله و) وإذ استسقى موسى: (السفى أو االسقاء، قال تعاىل

فهو املسمى صواع امللك فتسميته السقاية تنبيها أنه يسقى به ) جعل السقاية يف رحل أخيه: (سقاء، وقوله تعاىل
  وتسميته صواعا أنه

  .يكال به
الفاعل، وقد ماء مسكوب مصبوب وفرس سكب اجلرى وسكبته فانسكب ودمع ساكب متصور بصورة : سكب

  .يقال منسكب وثوب سكب تشبيها باملنصب لدقته ورقته كأنه ماء مسكوب
السكوت خمتص بترك الكالم ورجل سكيت وساكوت كثري السكوت والسكتة والسكات ما يعترى من : سكت

مرض، والسكت خيتص بسكون النفس يف الغناء والسكت خيتص بسكون النفس يف الغناء والسكتات يف الصالة 
كوت يف حال االفتتاح وبعد الفراغ، والسكيت الذى جيئ آخر احللبة، وملا كان السكوت ضربا من السكون الس

  ).وملا سكت عن موسى الغضب: (استعري له يف قوله
السكر حالة تعرض بني املرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك يف الشراب، وقد يعترى من الغضب والعشق، : سكر

  وجاءت: (ومنه سكرات املوت، قال تعاىل* ران سكر هوى وسكر مدام سك: * ولذلك قال الشاعر
والسكر حبس املاء، ) تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا: (والسكر اسم ملا يكون منه السكر، قال تعاىل) سكرة املوت

) صارناإمنا سكرت أب: (وذلك باعتبار ما يعرض من السد بني املرء وعقله، والسكر املوضع املسدود، وقوله تعاىل
  .قيل هو من السكر، وقيل هو من السكر، وليلة ساكرة أي ساكنة اعتبارا بالسكون العارض من السكر

سكن فالن مكان كذا أي استوطنه، واسم : السكون ثبوت الشئ بعد حترك، ويستعمل يف االستيطان حنو: سكن
 -وله ما سكن يف الليل والنهار : (وقال تعاىل) ال ترى إال مساكنهم: (املكان مسكن واجلمع مساكن، قال تعاىل

وقال ) ربنا إىن أسكنت من ذرييت: (فمن االول يقال سكنته، ومن الثاين يقال أسكنته حنو قوله تعاىل) ولتسكنوا فيه
  وأنزلنا من: (وقوله تعاىل) أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم: (تعاىل

اده وقدرته على إفنائه، والسكن السكون وما يسكن إليه، فتنبيه منه على إجي) السماء ماء بقدر فأسكناه يف االرض
  واهللا: (قال تعاىل

والسكن النار الىت يسكن ) وجاعل الليل سكنا -إن صالتك سكن هلم : (وقال تعاىل) جعل لكم من بيوتكم سكنا
وقيل يف مجع هبا، والسكىن أن جيعل له السكون يف دار بغري أجرة، والسكن سكان الدار ن حو سفر يف مجع سافر، 

أنزل السكينة يف : (ساكن سكان، وسكان السفينة ما يسكن به، والسكني مسى الزالته حركة املذبوح، وقوله تعاىل
إن : فقد قيل هو ملك يسكن قلب املؤمن ويؤمنه، كما روى أن أمري املؤمنني عليه السالم قال) قلوب املؤمنني

  .السكينة لتنطق على لسان عمر، وقيل هو العقل



وقيل ) وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا: (قيل له سكنية إذا سكن على امليل إىل الشهوات، وعلى ذلك دل قوله تعاىلو
وما ) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم: (السكينة والسكن واحد وهو زوال الرعب، وعلى هذا قوله تعاىل

  .ذكر أنه شئ رأسه كرأس اهلر فما أراه قوال يصح
فإنه جعلهم ) أما السفينة فكانت ملساكني: (هو الذى ال شئ له وهو أبلغ من الفقري، وقوله تعاىلواملسكني قيل 

  مساكني بعد ذهاب السفينة أو الن سفينتهم غري معتد هبا يف جنب ما كان
  .فامليم يف ذلك زائدة يف أصح القولني) ضربت عليهم الذلة واملسكنة: (هلم من املسكنة، وقوله

الشئ نزعه كسل السيف من الغمد وسل الشئ من البيت على سبيل السرقة وسل الولد من  سل الشئ من: سل
أي من الصفو ) من ساللة من طني: (وقوله تعاىل) يتسللون منكم لواذا: (االب ومنه قيل للولد سليل قال تعاىل

  .الذى يسل من االرض وقيل الساللة كناية عن النطفة تصور دونه صفو ما حيصل منه
وتسلسل الشئ ) ال إسالل وال إغالل: (مرض ينزع به اللحم والقوة وقد أسله اهللا وقوله عليه السالم والسل

يف سلسلة : (اضطرب كأنه تصور منه تسلل متردد فردد لفظه تنبيها على تردد معناه ومنه السلسلة، قال تعاىل
يا عجبا لقوم " وروى ) سل يسحبونوالسال: (وقال) سالسل وأغالال وسعريا: (وقال تعاىل) ذرعها سبعون ذراعا

  ".يقادون إىل اجلنة بالسالسل 
أي ) سلسبيال: (وقوله* أشهى إىل من الرحيق السلسل : * وماء سلسل متردد يف مقره حىت صفا، قال الشاعر

  سهال لذيذا سلسا
وقلة والبسملة حديد اجلرية وقيل هو اسم عني يف اجلنة وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قوهلم سل سبيال حنو احل

  وحنومها من االلفاظ املركبة وقيل بل هو اسم لكل

  .عني سريع اجلرية، وأسلة اللسان الطرف الرقيق
والسليب ) وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه: (السلب نزع الشئ من الغري على القهر قال تعاىل: سلب

ويقال للحاء الشجر املنزوع منه سلب والسلب يف الرجل املسلوب والناقة الىت سلب ولدها والسلب املسلوب 
فقد قيل هي الثياب السود الىت يلبسها املصاب وكأهنا مسيت سلبا * يف السلب السود وىف االمساح : * قول الشاعر

  .لنزعه ما كان يلبسه قبل وقيل تسلبت املرأة مثل أحدت واالساليب الفنون املختلفة
أي أمتعتهم، واالسليح ) وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم: (أسلحة، قال تعاىل السالح كل ما يقاتل به ومجعه: سلح

  نبت إذا أكلته االبل غزرت ومسنت وكأمنا مسى
أزمان مل تأخذ على سالحها إبلى : بذلك الهنا إذا أكلته أخذت السالح أي منعت أن تنحر إشارة إىل ما قال الشاعر

من أكل االسليح وجعل كناية عن كل عذرة حىت قيل يف احلبارى  جبلتها وال أبكارها والسالح ما يقذف به البعري
  .سالحه سالحه

السلخ نزع جلد احليوان، يقال سلخته فانسلخ وعنه استعري سلخت درعه نزعتها وسلخ الشهر وأنسلخ، : سلخ
لده أي نزعه أ ى ننزع وأسود ساخل سلخ ج) نسلخ منه النهار: (وقال تعاىل) فإذا انسلخ االشهر احلرم: (قال تعاىل

  .وخنلة مسالخ ينتثر بسره االخضر
ولكن اهللا : (وقال تعاىل) ولو شاء اهللا لسلطهم: (السالطة التمكن من القهر، يقال سلطته فتسلط، قال تعاىل: سلط

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه : (ومنه مسى السلطان والسلطان يقال يف السالطة حنو) يسلط رسله على من يشاء
ال تنفذون  -إمنا سلطانه على الذين يتولونه  -إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون  -سلطانا 



  )إال بسلطان
وقد يقال لذى السالطة وهو االكثر ومسى احلجة سلطانا وذلك ملا يلحق من اهلجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه 

فأتونا بسلطان : (وقال) الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان: (على أهل العلم واحلكمة من املؤمنني، قال تعاىل
 -أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا : (وقال) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطا ن مبني: (وقال تعاىل) مبني

  .حيتمل السلطانني) هلك عىن سلطانيه
ملقال وذلك يف الذم أكثر استعماال يقال امرأة سليطة والسليط الزيت بلغة أهل اليمن وسالطة اللسان القوة على ا

  .وسنابك سلطان هلا تسلط بقوهتا وطوهلا

) فله ما سلف: (أي معتربا متقدما وقال تعاىل) فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين: (السلف املتقدم، قال تعاىل: سلف
فعلكم فذلك متجايف عنه، فاالستثناء عن  أي ما تقدم من) إال ما قد سلف(أي يتجاىف عما تقدم من ذنبه وكذا قوله 

  .االمث ال عن جواز الفعل، ولفالن سلف كرمي أي آباء متقدمون مجعه أسالف وسلوف
  والسالفة صفحة العنق، والسلف ما قدم

من الثمن على املبيع والسالفة والسالف املتقدمون يف حرب أو سفر وسالفة اخلمر ما بقى من العصري والسلفة ما 
  .الطعام على القرى، يقال سلفوا ضيفكم وهلنوه تقدم من
يقال سلق ) سلقوكم بألسنة حداد(السلق بسط بقهر إما باليد أو باللسان، والتسلق على احلائاط منه قال : سلق

امرأته إذا بسطها فجامعها، قال مسيلمة إن شئت سلقناك وإن شئت على أربع والسلق أن تدخل إحدى عرويت 
والسليقة خبز مرقق ومجعها سالئق، والسليقة أيضا الطبيعة املتباينة، والسلق املطمئن من  اجلوالق يف االخرى،

  .االرض
لتسلكوا منها سبال : (السلوك النفاذ يف الطريق، يقال سلكت الطريق وسلكت كذا يف طريقه، قال تعاىل: سلك
ما : (ومن الثاين قوله) سبال وسلك لكم فيها -يسلك من بني يديه  -فاسلكي سبل ربك ذلال : (وقال) فجاجا

قال ) نسلكه عذابا -فاسلك فيها  -كذلك سلكناه  -كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني : (وقوله) سلككم يف سقر
  سلكت فالنا طريقا فجعل عذابا: بعضهم

السلكة مفعوال ثانيا، وقيل عذابا هو مصدر لفعل حمذوف كأنه قيل نعذبه به عذابا، والطعنة السلكة تلقاء وجهك، و
  .االنثى من ولد احلجل والذكر السلك

أي متعر من الدغل فهذا يف ) بقلب سليم: (والسالمة التعري من اآلفات الظاهرة والباطنة، قال: السلم: سلم
: فهذا يف الظاهر وقد سلم يسلم سالمة وسالما وسلمه اهللا، قال تعاىل) مسلمة ال شية فيها(الباطن، وقال تعاىل 

والسالمة احلقيقة ليست ) اهبط بسالم منا: (أي سالمة، وكذا قوله) ادخلوها بسالم آمنني: (وقال) ولكن اهللا سلم(
هلم دار السالم : (إال يف اجلنة، إذ فيها بقاء بال فناء وغىن بال فقر، وعز بال ذل، وصحة بال سقم، كما قال تعاىل

) يهدى به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم: (تعاىل وقال) واهللا يدعو إىل دار السالم: (أي السالمة، قال) عند رهبم
  .جيوز أن يكون كل ذلك من السالمة

قيل وصف ) والسالم املؤمن املهمني -هلم دار السالم : (وقيل السالم اسم من أمساء اهللا تعاىل، وكذا قيل يف قوله
  :بذلك من حيث ال يلحقه العيوب واآلفات الىت تلحق اخللق، وقوله



كل ذلك من الناس بالقول، ومن اهللا ) سالم على آل ياسني -سالم عليكم مبا صربمت  -من رب رحيم  سالم قوال(
) وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما: (تعاىل بالفعل وهو إعطاء ما تقدم ذكره مما يكون يف اجلنة من السالمة، وقوله

معناه قالوا سالما أي سدادا من القول فعلى  أي نطلب منكم السالمة فيكون قوله سالما نصبا بإضمار فعل، وقيل
  .هذا يكون صفة ملصدر حمذوف

فإمنا رفع الثاين الن الرفع يف باب الدعاء أبلغ فكأنه حترى يف ) إذ دخلوا عليه فقالوا سالما، قال سالم: (وقوله تعاىل
م فالن السالم ملا كان يقتضى ومن قرأ سل) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها: (باب االدب املأمور به يف قوله

السلم، وكان ابراهيم عليه السالم قد أوجس منهم خيفة فلما رآهم مسلمني تصور من تسليمهم أهنم قد بذلوا له 
  .سلما فقال يف جواهبم سلم تنبيها أن ذلك من جهىت لكم كما حصل من جهتكم ىل

فهذا ال يكون هلم بالقول فقط بل ذلك بالقول ) ما سالماال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سال: (وقوله تعاىل
  .والفعل مجيعا

  :وعلى ذلك قوله تعاىل
فهذا يف الظاهر أن تسلم عليهم، وىف احلقيقة سؤال اهللا ) وقل سالم: (وقوله) فسالم لك من أصحاب اليمني(

كل هذا ) سالم على إبراهيم -ون سالم على موسى وهر -سالم على نوح يف العاملني : (السالمة منهم، وقوله تعاىل
  .تنبيه من اهللا تعاىل أنه جعلهم حبيث يثىن عليهم ويدعى هلم

  .أي ليسلم بعضكم على بعض) فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم: (وقال تعاىل
بعد وقيل نزلت فيمن قتل ) وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا: (والسالم والسلم والسلم الصلح قال
  .إقراره باالسالم ومطالبته بالصلح

وألقوا : (وقرئ للسلم بالفتح، وقرئ) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وإن جنحوا للسلم: (وقوله تعاىل
وقرئ ) ورجال ساملا لرجل: (أي مستسلمون، وقوله) يدعون إىل السجود وهم ساملون: (وقال) إىل اهللا يومئذ السلم

  .مها مصدران وليسا بوصفني كحسن ونكد يقول سلم سلما وسلما وربح رحبا ورحباسلما وسلما و
وقيل السلم اسم بإزاء حرب، واالسالم الدخول يف السلم وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من أمل صاحبه، 

  ومصدر أسلمت الشئ إىل فالن إذا
  .أخرجته إليه ومنه السلم يف البيع

ضربني أحدمها دون االميان وهو االعتراف باللسان وبه حيقن الدم حصل معه االعتقاد أومل واالسالم يف الشرع على 
والثاىن فوق االميان وهو أن يكون ) قالت االعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا: (حيصل وإياه قصد بقوله

  در، كما ذكر عنمع االعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسالم هللا يف مجيع ما قضى وق

إن الدين عند اهللا : (وقوله تعاىل) إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني: (إبراهيم عليه السالم يف قوله
أي اجعلين ممن استسلم لرضاك وجيوز أن يكون معناه اجعلين ساملا عن أسر ) توفىن مسلما: (وقوله) االسالم

إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم : (وقوله) بادك منهم املخلصنيالغوينهم أمجعني إال ع: (الشيطان حيث قال
  .أي منقادون للحق مذعنون له) مسلمون
أي الذين انقادوا من االنبياء الذين ليسوا من أوىل العزم الوىل العزم الذين ) حيكم هبا النبيون الذين أسلموا: (وقوله

  .يهتدون بأمر اهللا ويأتون بالشرائع
  به إىل االمكنة العالية والسلم ما يتوصل



) أم هلم سلم يستمعون فيه: (فريجى به السالمة، مث جعل امسا لكل ما يتوصل به إىل شئ رفيع كالسبب، قال تعاىل
والسلم والسالم شجر عظيم، كأنه * ولو نال أسباب السماء بسلم : * وقال الشاعر) أو سلما يف السماء(وقال 

  .، والسالم احلجارة الصلبةمسى العتقادهم أنه سليم من اآلفات
أصلها ما يسلى االنسان ومنه السلوان والتسلى وقيل السلوى طائر ) وأنزلنا عليكم املن والسلوى: (قال تعاىل: سال

  .كالسماىن
أشار ابن عباس بذلك إىل ما رزق اهللا : املن الذى يسقط من السماء والسلوى طائر، قال بعضهم: قال ابن عباس

للحوم والنبات وأورد بذلك مثاال، وأصل السلوى من التسلى، يقال سليت عن كذا وسلوت عنه تعاىل عباده من ا
  .وتسليت إذا زال عنك حمبته

  .قيل والسلوان ما يسلى وكانوا يتداوون من العشق خبرزة حيكوهنا ويشربوهنا، ويسموهنا السلوان
  عهالسم والسم كل ثقب ضيق كخرق االبرة وثقب االنف واالذن ومج: مسم
  .مسوم

وقد مسه أي دخل فيه ومنه السامة للخاصة الذين يقال هلم الدخلل ) حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط: (قال تعاىل
الذين يتداخلون يف بواطن االمر، والسم القاتل وهو مصدر يف معىن الفاعل فإنه بلطف تأثريه يدخل بواطن البدن، 

واجلان  -يف مسوم ومحيم (وقال ) ووقانا عذاب السموم: (ل تعاىلوالسموم الريح احلارة الىت تؤثر تأثري السم قا
  ).خلقناه من قبل من نار السموم

  .السامد الالهى الرافع رأسه، من قوهلم مسد البعري يف سريه: مسد
  .وقوهلم مسد رأسه وسبد أي استأصل شعره) وأنتم سامدون: (قال
د والسمراء كىن هبا عن احلنطة والسمار اللنب الرقيق املتغري السمرة أحد االلوان املركبة بني البياض والسوا: مسر

  اللون والسمرة شجرة تشبه أن تكون للوهنا مسيت بذلك

والسمر سواد الليل ومنه قيل ال آتيك السمر والقمر، وقيل للحديث بالليل السمر ومسر فالن إذا حتدث ليال ومنه 
  كربين به سامرامست: (قيل ال آتيك ما مسر ابنا مسري وقوله تعاىل

قيل معناه مسارا فوضع الواحد موضع اجلمع وقيل بل السامر الليل املظلم يقال سامر ومسار ومسرة ) هتجرون
  .وسامرون ومسرت الشئ وإبل مسمرة مهملة والسامري منسوب إىل رجل

  .السمع قوة يف االذن به يدرك االصوات وفعله يقال له السمع أيضا، وقد مسع مسعا: مسع
إهنم عن (وتارة عن فعله كالسماع حنو ) ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم: ( تارة بالسمع عن االذن حنوويعرب

وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول امسع ما أقول ) أو ألقى السمع وهو شهيد: (وقال تعاىل) السمع ملعزولون
مسعنا (وقوله ) يهم آياتنا قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلناوإذا تتلى عل: (لك ومل تسمع ما قلت وتعىن مل تفهم، قال تعاىل

  .أي فهمنا وارتسمنا) مسعنا وأطعنا(أي فهمنا قولك ومل نأمتر لك وكذلك قوله ) وعصينا
جيوز أن يكون معناه فهمنا وهم ال يفهمون وأن يكون ) وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون(وقوله 

  .لون مبوجبه وإذا مل يعمل مبوجبه فهو يف حكم من مل يسمعمعناه فهمنا وهم ال يعم
  ولو علم: (مث قال تعاىل

يقال ) وامسع غري مسمع(أي أفهمهم بأن جعل هلم قوة يفهمون هبا وقوله ) اهللا فيهم خريا المسعهم ولو أمسعهم لتولوا
عك اهللا أي جعلك اهللا أصم والثاىن على وجهني أحدمها دعاء على االنسان بالصمم والثاىن دعاء له، فاالول حنو أمس



أن يقال أمسعت فالنا إذا سببته وذلك متعارف يف السب، وروى أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك للنىب صلى اهللا 
عليه وسلم يومهون أهنم يعظمونه ويدعون له وهم يدعون عليه بذلك وكل موضع أثبت اهللا السمع للمؤمنني أو 

وحنو ) أم هلم آذان يسمعون هبا(ى حتريه فالقصد به إىل تصور املعىن والتفكر فيه حنو نفى عن الكافرين أو حث عل
وإذا وصفت اهللا تعاىل بالسمع فاملراد به علمه باملسموعات وحتريه باجملازاة هبا ) وىف آذاهنم وقر(وحنو ) صم بكم(
إنك ال تسمع املوتى وال : (وقوله) الوالقد مسع اهللا قول الذين ق -قد مسع اهللا قول الىت جتادلك يف زوجها : (حنو

أي ال تفهمهم لكوهنم كاملوتى يف افتقادهم بسوء فعلهم القوة العاقلة الىت هي احلياة املختصة ) تسمع الصم الدعاء
  أبصر به(باالنسانية، وقوله 

ا تقدم ذكره أن أي يقول فيه تعاىل ذلك من وقف على عجائب حكمته وال يقال فيه ما أبصره وما أمسعه مل) وأمسع
  اهللا تعاىل ال يوصف إال مبا ورد به السمع، وقوله يف صفة الكفار

معناه أهنم يسمعون ويبصرون يف ذلك اليوم ما خفى عليهم وضلوا عنه اليوم لظلمهم ) أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا(
سمعون منك الجل أن أي ي) مساعون للكذب -خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا (أنفسهم وتركهم النظر، وقال 

حنن أعلم مبا يستمعون به، إذ (أي يسمعون ملكاهنم، واالستماع االصغاء حنو ) مساعون لقوم آخرين(يكذبوا 
أمن (وقوله ) واستمع يوم ينادى املنادى -ومنهم من يستمعون إليك  -ومنهم من يستمع إليك  -يستمعون إليك 

  .وأبصارهم واملتويل حلفظهاأي من املوجد المساعهم ) ميلك السمع واالبصار
  .واملسمع واملسمع خرق االذن وبه شبه حلقة مسمع الغرب

  :وقال الشاعر) رفع مسكها فسواها(السمك مسك البيت وقد مسكه أي رفعه قال : مسك
  .وىف بعض االدعية يا بارئ السموات املسموكات وسنام سامك عال* إن الذى مسك السماء مكاهنا * 

  .ه البيت، والسماك جنم، والسمك معروفوالسماك ما مسكت ب
ال (وأمسنته ومسنته جعلته مسينا، قال ) أفتنا يف سبع بقرات مسان: (السمن ضد اهلزال، يقال مسني ومسان قال: مسن

  .وأمسنته اشتريته مسينا أو أعطيته كذا واستسمنته وجدته مسينا) يسمن وال يغىن من جوع
  .ن مسى به لكونه من جنس السمن وتولده عنه والسماىن طائروالسمنة دواء يستجلب به السمن والسم

فريا وأما أرضه فمحول قال * وأمحر كالديباج أما مساؤه : مساء كل شئ أعاله، قال الشاعر يف وصف فرس: مسا
رض، بعضهم كل مساء باالضافة إىل ما دوهنا فسماء وباالضافة إىل ما فوقها فأرض إال السماء العليا فإهنا مساء بال أ

: ومسى املطر مساء خلروجه منها، قال بعضهم) اهللا الذى خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن(ومحل على هذا قوله 
  إمنا مسى مساء ما مل يقع باالرض اعتبارا

  .مبا تقدم ومسى النبات مساء إما لكونه من املطر الذى هو مساء وإما الرتفاعه عن االرض
وقد ) مث استوى إىل السماء فسواهن(يذكر ويستعمل للواحد واجلمع لقوله والسماء املقابل لالرض مؤنث وقد 

  .يقال يف مجعها مسوات
إذا  -إذا السماء انشقت (فذكر وقال ) السماء منفطر به(وقال ) قل من رب السموات -خلق السموات (قال 

جلنس الذى يذكر ويؤنث فأنث ووجه ذلك أهنا كالنخل يف الشجر وما جيرى جمراه من أمساء ا) السماء انفطرت
  .وخيرب عنه بلفظ الواحد واجلمع، والسماء الذى هو املطر يذكر وجيمع على أمسية

  :والسماوة الشخص العايل، قال الشاعر



شخص، ومسا الفحل على الشول مساوة لتخلله إياها، واالسم ما يعرف به : ومسا ىل* مساوة اهلالل حىت احقوقفا * 
ة قوهلم أمساء ومسى وأصله من السمو وهو الذى به رفع ذكر املسمى فيعرف به قال ذات الشئ وأصله مسو بدالل

  أي االلفاظ واملعاين) وعلم آدم االمساء -بسم اهللا الرمحن الرحيم  -اركبوا فيها بسم اهللا جمريها (وقال ) باسم اهللا(
  .مفرداهتا ومركباهتا

لوضع االصطالحي وذلك هو يف املخرب عنه حنو رجل حبسب ا: وبيان ذلك أن االسم يستعمل على ضربني، أحدمها
حبسب الوضع االوىل ويقال ذلك لالنواع الثالثة املخرب عنه واخلرب عنه، والرابط بينهما املسمى : وفرس، والثاىن

باحلرف وهذا هو املراد باآلية الن آدم عليه السالم كما علم االسم علم الفعل واحلرف وال يعرف االنسان االسم 
  .ن عارفا ملسماه إذا عرض عليه املسمى، إال إذا عرف ذاتهفيكو

أال ترى أنا لو علمنا أسامي أشياء باهلندية أو بالرومية ومل نعرف صورة ماله تلك االمساء مل نعرف املسميات إذا 
عرفة املسمى شاهدناها مبعرفتنا االمساء اجملردة بل كنا عارفني بأصوات جمردة فثبت أن معرفة االمساء ال حتصل إال مب

االنواع الثالثة من الكالم وصور املسميات ) وعلم آدم االمساء كلها(وحصول صورته يف الضمري، فإذا املراد بقوله 
فمعناه أن االمساء الىت تذكروهنا ليس هلا مسميات وإمنا هي ) ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها(يف ذواهتا وقوله 

  قيقة ما يعتقدون يف االصنام حبسب تلك االمساء غري موجود فيها، وقولهأمساء على غري مسمى إذ كان ح
فليس املراد أن يذكروا أساميها حنو الالت والعزى وإمنا املعىن إظهار حتقيق ما ) وجعلوا هللا شركاء قل مسوهم(

 االرض أم بظاهر من أم تنبؤنه مبا ال يعلم يف(تدعونه إهلا وأنه هل يوجد معاين تلك االمساء فيها وهلذا قال بعده 
أي الربكة والنعمة الفائضة يف صفاته إذا اعتربت وذلك حنو الكرمي والعليم ) تبارك اسم ربك(وقوله ) القول

امسه حيىي مل جنعل له من قبل (وقوله ) وهللا االمساء احلسىن -سبح اسم ربك االعلى (والبارى والرمحن الرحيم وقال 
أي نظريا له يستحق ) هل تعلم له مسيا(أي يقولون للمالئكة بنات اهللا وقوله ) نثىليسمون املالئكة تسمية اال -مسيا 

امسه، وموصوفا يستحق صفته على التحقيق وليس املعىن هل جتد من يتسمى بامسه إذ كان كثري من أمسائه قد يطلق 
  .على غريه لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل يف غريه

وسان البعري الناقة عاضها حىت أبركها، والسنون دواء يعاجل ) والسن بالسن(لسن معروف ومجعه أسنان قال ا: سنن
  به االسنان، وسن احلديد إسالته وحتديده، واملسن

ما يسن به أي حيدد به، والسنان خيتص مبا يركب يف رأس الرمح وسننت البعري صقلته وضمرته تشبيها بسن احلديد 
  .الة قيل سننت املاء أي أسلتهوباعتبار االس

وتنح عن سنن الطريق وسننه وسننه، فالسنن مجع سنة، وسنة الوجه طريقته، وسنة النيب طريقته الىت كان يتحراها 
سنة اهللا الىت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال (وسنة اهللا تعاىل قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته حنو 

فتنبيه أن فروع الشرائع وإن اختلفت صورها فالغرض املقصود منها ال خيتلف وال )  حتويالولن جتد لسنة اهللا -
: قيل متغري وقوله) من محأ مسنون(يتبدل وهو تطهري النفس وترشيحها للوصول إىل ثواب اهللا تعاىل وجواره، وقوله 

  .معناه مل يتغري واهلاء لالستراحة) مل يتسنه(
  ).عينا يشرب هبا املقربون: (قيل هو عني يف اجلنة رفيعة القدر وفسر بقوله) يمومزاجه من تسن: (قال: سنم
  :السنا الضوء الساطع والسناء الرفعة والسانية الىت يسقى هبا مسيت لرفعتها، قال: سنا

  .وسنت الناقة تسنو أي سقت االرض وهى السانية) يكاد سنا برقه(
: سنهة لقوهلم ساهنت فالنا أي عاملته سنة فسنة، وقوهلم سنيهة قيل السنة يف أصلها طريقان أحدمها أن أصلها: سنة



أي مل يتغري مبر السنني عليه ومل تذهب طراوته وقيل أصله من الواو لقوهلم سنوات ومنه سانيت ) مل يتسنه(ومنه 
دنا آل فرعون ولقد أخ -ثلثمائة سنني  -سبع سنني دأبا  -أربعني سنة : (واهلاء للوقف حنو كتابيه وحسابيه وقال

فعبارة عن اجلدب وأكثر ما تستعمل السنة يف احلول الذى فيه اجلدب، يقال أسنت القوم أصابتهم السنة، ) بالسنني
فمن اهلاء كما ترى، * فليست بسنهاء وال رجبية : * وقال آخر* هلا أرج ما حوهلا غري مسنت : * قال الشاعر
فليس مبرخم وإمنا مجع فعلة على فعول كمائة ومئني ومؤن وكسر  *ما كان أزمان اهلزال والسىن : * وقول اآلخر

  .فهو من الوسن ال من هذا الباب) ال تأخذه سنة والنوم: (الفاء كما كسر يف عصى وخففه للقافية، وقوله
الساهرة قيل وجه االرض، وقيل هي أرض القيامة، وحقيقتها الىت يكثر الوطء هبا، فكأهنا سهرت بذلك : سهر

  .واالسهران عرقان يف االنف* حترك يقظان التراب ونائمه : * ىل قول الشاعرإشارة إ
وأسهل حصل يف السهل ورجل سهلى منسوب ) من سهوهلا قصورا: (السهل ضد احلزن ومجعه سهول، قال: سهل

  إىل السهل، وهنر

  .سهل، ورجل سهل اخللق وحزن اخللق، وسهيل جنم
واستهموا اقترعوا ) فساهم فكان من املدحضني: (القداح وحنوه قالالسهم ما يرمى به وما يضرب به من : سهم

  .وبرد مسهم عليه صورة سهم، وسهم وجهه تغري والسهام داء يتغري منه الوجه
السهو خطأ عن غفلة وذلك ضربان أحدمها، أن ال يكون من االنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا، : سها

  .من شرب مخرا مث ظهر منه منكر ال عن قصد إىل فعلهوالثاىن أن يكون منه مولداته ك
  واالول معفو عنه والثاىن مأخوذ به، وعلى حنو الثاين ذم اهللا تعاىل

  ).عن صالهتم ساهون -يف غمرة ساهون : (فقال
السائبة الىت تسيب يف املرعى فال ترد عن حوض وال علف وذلك إذا ولدت مخسة أبطن، وانسابت احلية : سيب

والسائبة العبد يعتق ويكون والؤه ملعتقه ويضع ماله حيث شاء وهو الذى ورد النهى عنه، والسيب العطاء،  انسيابا،
  .والسيب جمرى املاء وأصله من سيبته فساب

والسائح املاء الدائم اجلرية يف ساحة، ) فإذا نزل بساحتهم: (الساحة املكان الواسع ومنه ساحة الدار، قال: ساح
ورجل سائح يف االرض وسياح، ) فسيحوا يف االرض أربعة أشهر: (رض مر مر السائح، قالوساح فالن يف اال

حقيقي وهو ترك : الصوم ضربان: أي صائمات، قال بعضهم) سائحات: (أي الصائمون، وقال) السائحون: (وقوله
هو الذى املطعم واملنكح، وصوم حكمي وهو حفظ اجلوارح عن املعاصي كالسمع والبصر واللسان، فالسائح 

أ فلم يسريوا يف االرض : (يصوم هذا الصوم دون الصوم االول، وقيل السائحون هم الذين يتحرون ما اقتضاه قوله
  فتكون هلم

  ).قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا
فابيضاض الوجوه ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: (السواد اللون املضاد للبياض، يقال اسود واسواد، قال: سود
) وإذا بشر أحدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم: (ارة عن املسرة واسودادها عبارة عن املساءة، وحنوهعب

ومحل بعضهم االبيضاض واالسوداد على احملسوس، واالول أوىل الن ذلك حاصل هلم سودا كانوا يف الدنيا أو 
ووجوه يومئذ عليها غربة  -يومئذ باسرة ووجوه (، قوله )وجوه يومئذ ناضرة(بيضا، وعلى ذلك وقوله يف البياض 

وعلى ) كأمنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما -وترهقهم ذلة ماهلم من اهللا من عاصم (وقال ) ترهقها قترة



ويعرب بالسواد عن الشخص املرئى من " أن املؤمنني حيشرون غرا حمجلني من آثار الوضوء " هذا النحو ما روى 
  بعيد وعن سواد العني

ال يفارق سوادى سواده أي عيىن شخصه، ويعرب به عن اجلماعة الكثرية حنو قوهلم عليكم بالسواد : قال بعضهم
  االعظم،، والسيد املتويل للسواد أي اجلماعة الكثرية وينسب

 إىل ذلك فيقال سيد القوم وال يقال سيد الثوب وسيد الفرس، ويقال ساد القوم يسودهم، وملا كان من شرط املتويل
  .للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان فاضال يف نفسه سيد

ربنا إنا أطعنا (فسمى الزوج سيدا لسياسة زوجته وقوله ) وألفيا سيدها(وقوله ) وسيدا وحصورا(وعلى ذلك قوله 
  .أي والتنا وسائسينا) سادتنا
يقال سرت وسرت ) وجاءت سيارة: (عاىلالسري املضى يف االرض ورجل سائر وسيار والسيارة اجلماعة، قال ت: سار

ومن الثاين ) سريوا فيها لياىل -قل سريوا  -أفلم يسريوا (بفالن وسرته أيضا وسريته على التكثري، فمن االول قوله 
  .ومل جيئ يف القرآن القسم الثالث وهو سرته) سار بأهله(قوله 

فقد قيل حث على ) سريوا يف االرض(وأما قوله ) رهو الذى يسريكم يف الرب والبح -وسريت اجلبال (والرابع قوله 
السياحة يف االرض باجلسم، وقيل حث على إجالة الفكر ومراعاة أحواله كما روى يف اخلرب أنه قيل يف وصف 

  أبداهنم يف االرض سائرة وقلوهبم يف امللكوت جائلة، ومنهم من محل ذلك على اجلد يف العبادة: االولياء
، والتسيري ضربان، أحدمها باالمر "سافروا تغنموا " واب وعلى ذلك محل قوله عليه السالم املتوصل هبا إىل الث

  .والثاىن بالقهر والتسخري كتسخري اجلبال) وهو الذى يسريكم: (واالختيار واالرادة من السائر حنو
ه غريزيا كان أو والسرية احلالة الىت يكون عليها االنسان وغري) وسريت اجلبال(وقوله ) وإذا اجلبال سريت(

أي احلالة الىت كانت عليها من ) سنعيدها سريهتا االوىل(مكتسبا، يقال فالن له سرية حسنة وسرية قبيحة، وقوله 
  .كوهنا عودا

السور وثوب مع علو، ويستعمل يف الغضب وىف الشراب، يقال سورة الغضب وسورة الشراب، وسرت : سور
  .إليك وساورين فالن وفالن سوار وثاب

  .االسوار من أساورة الفرس أكثر ما يستعمل يف الرماة ويقال هو فارسي معربو
وسوار املرأة معرب وأصله دستوار وكيفما كان فقد استعملته العرب واشتق منه سورت اجلارية وجارية مسورة 

واستعمال واستعمال االسورة يف الذهب وختصيصها بقوله ألقى ) أساور من فضة -أسورة من ذهب (وخملخلة، قال 
  أساور يف الفضة وختصيصه

  .فائدة ذلك ختتص بغري هذا الكتاب) حلوا(بقوله 
  ترى كل ملك دوهنا يتذبذب* أمل تر أن اهللا أعطاك سورة : والسورة املنزلة الرفيعة، قال الشاعر

دينة أو لكوهنا منزلة وسور املدينة حائطها املشتمل عليها وسورة القرآن تشبيها هبا لكونه حماطا هبا إحاطة السور بامل
سورة : (كمنازل القمر، ومن قال سؤرة فمن أسأرت أي أبقيت منها بقية كأهنا قطعة مفردة من مجلة القرآن وقوله

ال : * أي مجلة من االحكام واحلكم، وقيل أسأرت يف القدح أي أبقيت فيه سؤرا، أي بقية، قال الشاعر) أنزلناها
  .وار، من السورة أي الغضبويروى بس* باحلصور وال فيها بسأر 

السوط اجللد املضفور الذى يضرب به وأصل السوط خلط الشئ بعضه ببعض، يقال سطته وسوطته، : سوط



  تشبيها مبا يكون) فصب عليهم ربك سوط عذاب(فالسوط يسمى به لكونه خملوط الطاقات بعضها ببعض، وقوله 
  ).محيما وغساقا(هلم من أنواع العذاب املشار إليه بقوله يف الدنيا من العذاب بالسوط، وقيل إشارة إىل ما خلط 

 -ويسألونك عن الساعة  -اقتربت الساعة (الساعة جزء من أجزاء الزمان، ويعرب به عن القيامة، قال : ساعة
كأهنم يوم (أو ملا نبه عليه بقوله ) وهو أسرع احلاسبني(تشبيها بذلك لسرعة حسابه كما قال ) وعنده علم الساعة

فاالوىل هي القيامة والثانية ) ويوم تقوم الساعة -مل يلبثوا إال ساعة من هنار  -وهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها ير
  .الوقت القليل من الزمان

الساعة الكربى وهى بعث الناس للمحاسبة وهى الىت أشار إليها بقوله عليه : وقيل الساعات الىت هي القيامة ثالثة
  .إىل غري ذلك" لساعة حىت يظهر الفحش والتفحش وحىت يعبد الدرهم والدينار ال تقوم ا" السالم 

  .وذكر أمورا مل حتدث يف زمانه وال بعده
إن يطل عمر " والساعة الوسطى وهى موت أهل القرن الواحد وذلك حنو ما روى أنه رأى عبد اهللا بن أنيس فقال 

  .من مات من الصحابةفقيل إنه آخر " هذا الغالم مل ميت حىت تقوم الساعة 
  والساعة الصغرى وهى موت االنسان،

، )قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا حىت إذا جاءهتم الساعة بغتة(فساعة كل إنسان موته وهى املشار إليها بقوله 
) وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول(ومعلوم أن هذه احلسرة تنال االنسان عند موته لقوله 

وروى أنه كان إذا هبت ريح شديدة تغري ) قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة(اآلية وعلى هذا قوله 
يعىن " ما أمد طريف وال أغضها إال وأظن أن الساعة قد قامت " وقال " ختوفت الساعة : " لونه عليه السالم فقال

  .موته
  جاءنا بعد سوع من الليل وسواع أي بعد هدء، وتصور من الساعةويقال عاملته مساوعة حنو معاومة ومشاهرة، و

  .االمهال فقيل أسعت االبل أسيعها وهو ضائع سائع، وسواع اسم صنم
  ).ودا وال سواعا: (قال
  .ساغ الشراب يف احللق سهل احنداره، وأساغه كذا: ساغ
  ن سوغ أخيه إذا ولدوسوغته ماال مستعار منه، وفال) وال يكاد يسيغه -سائغا للشاربني : (قال

  .إثره عاجال تشبيها بذلك
) سوف أستغفر لكم رىب(سوف حرف خيصص أفعال املضارعة باالستقبال وجيردها عن معىن احلال حنو : سوف
تنبيه أن ما يطلبونه وإن مل يكن يف الوقت حاصال فهو مما يكون بعد ال حمالة ويقتضى معىن ) فسوف تعلمون(وقوله 

، واشتق منه التسويف اعتبارا بقول الواعد سوف أفعل كذا والسوف شم التراب والبول، ومنه املماطلة والتأخري
والسواف مرض * إذا الدليل استاف أخالق الطرق : * قيل للمفازة الىت يسوف الدليل تراهبا مسافة، قال الشاعر

  .سوف متوت منهاالبل يشارف هبا اهلالك وذلك الهنا تشم املوت أو يشمها املوت وإما النه مما 
سوق االبل جلبها وطردها، يقال سقته فانساق، والسيقة ما يساق من الدواب وسقت املهر إىل املرأة وذلك : ساق

أي ) سائق وشهيد(وقوله ) وأن إىل ربك املنتهى(حنو قوله ) إىل ربك يومئذ املساق(أن مهورهم كانت االبل وقوله 
  )والتفت الساق بالساق(وقوله ) كأمنا يساقون إىل املوت(قوله ملك يسوقه وآخر يشهد عليه وله، وقيل هو ك

قيل عىن التفاف الساقني عند خروج الروح وقيل التفافهما عند ما يلفان يف الكفن، وقيل هو أن ميوت فال حتمالنه 
ساقها، من قوهلم كشفت احلرب عن ) يوم يكشف عن ساق(بعد أن كانتا تقالنه، وقيل أراد التفاف البلية بالبلية 



إنه إشارة إىل شدة وهو أن ميوت الولد يف بطن الناقة فيدخل املذمر ) يوم يكشف عن ساق(وقال بعضهم يف قوله 
  .يده يف رمحها فيأخذ بساقه فيخرجه ميتا، قال فهذا هو الكشف عن الساق فجعل لكل أمر فظيع

فطفق مسحا بالسوق (وعلى هذا قيل هو مجع ساق حنو البة ولوب وقارة وقور، ) فاستوى على سوقه(وقوله 
ورجل أسوق وامرأة سوقاء بينة السوق أي عظيمة الساق، والسوق املوضع الذى جيلب إليه املتاع ) واالعناق

والسويق مسى النسواقه يف احللق من غري ) وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وميشى يف االسواق(للبيع، قال 
  .مضغ
رب اشرح (وذلك ما سأله بقوله ) قد أوتيت سؤلك يا موسى(النفس عليها، قال  السؤل احلاجة الىت حترص: سول

  اآلية والتسويل تزيني النفس ملا حترص عليه) ىل صدري
  بل(وتصوير القبيح منه بصورة احلسن، قال 

أي طلبت * سالت هذيل رسول اهللا فاحشة : * وقال بعض االدباء) الشيطان سول هلم -سولت لكم أنفسكم أمرا 
  .نه سؤالم

  .قال وليس من سأل كما قال كثري من االدباء
  .والسؤل يقارب االمنية لكن االمنية تقال فيما قدره االنسان والسؤل فيما طلب فكأن السؤل يكون بعد االمنية

صل أي أذبنا له واالسالة يف احلقيقة حالة يف القطر حت) وأسلنا له عني القطر(سال الشئ يسيل وأسلته أنا، قال : سال
 -فاحتمل السيل زبدا رابيا (بعد االذابة، والسيل أصله مصدر وجعل امسا للماء الذى يأتيك ومل يصبك مطره، قال 

  .والسيالن املمتد من احلديد، الداخل من النصاب يف املقبض) سيل العرم
فاستدعاء املعرفة جوابه السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدى إىل املعرفة واستدعاء مال أو ما يؤدى إىل املال، : سأل

  على اللسان واليد خليفة له بالكتابة أو االشارة، واستدعاء املال جوابه
  .على اليد واللسان خليفة هلا إما بوعد أو برد

وإذ قال اهللا يا عيسى ابن (إن قيل كيف يصح أن يقال السؤال يكون للمعرفة ومعلوم أن اهللا تعاىل يسأل عباده حنو 
سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم ال لتعريف اهللا تعاىل فإنه عالم الغيوب، فليس خيرح عن كونه  قيل إن ذلك) مرمي

) وإذا املوءودة سئلت: (سؤاال عن املعرفة، والسؤال للمعرفة يكون تارة لالستعالم وتارة للتبكيت كقوله تعاىل
  .ولتعرف املسئول

بنفسه وتارة باجلار، تقول سألته كذا وسألته عن كذا وبكذا والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إىل املفعول الثاين تارة 
وإذا سألك : (وقال تعاىل) يسألونك عن االنفال -ويسئلونك عن ذى القرنني  -ويسئلونك عن الروح (وبعن أكثر 
وإذا (وإذا كان السؤال الستدعاء مال فإنه يتعدى بنفسه أو مبن حنو ) سأل سائل بعذاب واقع(، وقال )عبادي عىن

) واسألوا اهللا من فضله(وقال ) واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا -سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
  وقوله) وأما السائل فال تنهر(ويعرب عن الفقري إذا كان مستدعيا لشئ بالسائل حنو 

  ).للسائل واحملروم(
كب من الذهاب واالبتغاء وأجرى جمرى الذهاب يف السوم أصله الذهاب يف ابتغاء الشئ، فهو لفظ ملعىن مر: سام

ومنه قيل سيم ) يسومونكم سوء العذاب: (قوهلم سامت االبل فهى سائمة وجمرى االبتغاء يف قوهلم مست كذا قال
فالن اخلسف فهو يسام اخلسف ومنه السوم يف البيع فقيل صاحب السلعة أحق بالسوم، ويقال مست االبل يف 

  تهااملرعى وأمستها وسوم



وقال * له سيمياء ال تشق على البصر : * والسيماء والسيمياء العالمة، قال الشاعر) ومنه شجر فيه تسيمون: (قال
وقد سومته أي أعلمته ومسومني أي معلمني ومسومني معلمني النفسهم أو خليوهلم أو ) سيماهم يف وجوههم: (تعاىل

  ".ا فإن املالئكة قد تسومت تسومو: " مرسلني هلا وروى عنه عليه السالم أنه قال
ال يسأم االنسان من دعاء : (وقال) وهم ال يسأمون: (السآمة املاللة مما يكثر لبثه فعال كان أو انفعاال قال: سأم
  :وقال الشاعر) اخلري

خترج من طور : (طور سيناء جبل معروف، قال: مثانني حوال ال أبالك يسأم سني* مسئت تكاليف احلياة ومن يعش 
قرئ بالفتح والكسر وااللف يف سيناء بالفتح ليس إال للتأنيث النه ليس يف كالمهم فعالل إال مضاعفا ) ءسينا

كالقلقال والزلزال، وىف سيناء يصح أن تكون االلف فيه كااللف يف علباء وحرباء، وأن تكون االلف لالحلاق 
  .بسرواح، وقيل أيضا طور سينني والسني من حروف املعجم

اة املعادلة املعتربة بالذرع والوزن والكيل، يقال هذا ثوب مساو لذاك الثوب، وهذا الدرهم مساو املساو: سوا
لذلك الدرهم، وقد يعترب بالكيفية حنو هذا السواد مساو لذلك السواد وإن كان حتقيقه راجعا إىل اعتبار مكانه دون 

واستوى يقال على * أبينا فال نعطى السواء عدونا : * ذاته والعتبار املعادلة الىت فيه استعمل العدل، قال الشاعر
ال يستوون عند : (يسند إليه فاعالن فصاعدا حنو استوى زيد وعمرو يف كذا أي تساويا، وقال: وجهني، أحدمها

  والثاىن أن يقال العتدال الشئ يف ذاته) اهللا
واستوى فالن ) وى على سوقهفاست -لتستووا على ظهوره  -فإذا استويت أنت : (وقال) ذو مرة فاستوى(حنو 

وقيل ) الرمحن على العرش استوى(على عمالته واستوى أمر فالن، ومىت عدى بعلى اقتضى معىن االستيالء كقوله 
مث استوى : (معناه استوى له ما يف السموات وما يف االرض أي استقام الكل على مراده بتسوية اهللا تعاىل إياه كقوله

عناه استوى كل شئ يف النسبة إليه فال شئ أقرب إليه من شئ إذ كان تعاىل ليس وقيل م) إىل السماء فسواهن
كاالجسام احلالة يف مكان دون مكان، وإذا عدي بإىل اقتضى معىن االنتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبري، وعلى الثاين 

الذى : (يف الضعة، وقوله وتسوية الشئ جعله سواء إما يف الرفعة أو) مث استوى إىل السماء وهى دخان: (قوله
فإشارة إىل القوى الىت جعلها ) ونفس وما سواها: (أي جعل خلقتك على ما اقتضت احلكمة وقوله) خلقك فسواك

  مقومة للنفس فنسب الفعل إليها وقد ذكر

ليه يف غري هذا املوضع أن الفعل كما يصح أن ينسب إىل الفاعل يصح أن ينسب إىل اآللة وسائر ما يفتقر الفعل إ
  حنو سيف قاطع، وهذا

يعىن اهللا تعاىل، فإن ما ال يعرب به عن اهللا تعاىل إذ هو موضوع ) ونفس وما سواها(الوجه أوىل من قول من قال أراد 
فالفعل منسوب إليه تعاىل ) سبح اسم ربك االعلى الذى خلق فسوى: (للجنس ومل يرد به مسع يصح، وأما قوله

فتسويتها يتضمن بناءها وتزيينها ) رفع مسكها فسواها: (وقوله) فيه من روحيفإذا سويته ونفخت : (وكذا قوله
والسوي يقال فيما يصان عن االفراط والتفريط من حيث ) إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب(املذكور يف قوله 

جل سوى استوت ور) من أصحاب الصراط السوى: (وقال تعاىل) ثالث ليال سويا: (القدر والكيفية، قال تعاىل
قيل جنعل كفه كخف اجلمل ال أصابع ) على أن نسوي بنانه: (أخالقه وخلقته عن االفراط والتفريط، وقوله تعاىل

له، وقيل بل جنعل أصابعه كلها على قدر واحد حىت ال ينتفع به وذاك أن احلكمة يف كون االصابع متفاوتة يف القدر 
أي سوى ) فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها: (ض أن تكون كذلك، وقولهواهليئة ظاهرة، إذ كان تعاوهنا على القب

  وقيل) خاوية على عروشها(بالدهم باالرض حنو 



ويقول الكافر يا ليتىن كنت (وذلك إشارة إىل ما قال عن الكفار ) لو تسوى هبم االرض: (سوى بالدهم هبم حنو
ستوى طرفاه ويستعمل ذلك وصفا وظرفا، ومكان سوى وسواء وسط ويقال سواء وسوى وسوى أي ي) ترابا

  .أي عدل من احلكم) فانبذ إليهم على سواء -وسواء السبيل  -يف سواء اجلحيم : (وأصل ذلك مصدر، وقال
سواء عليهم أستغفرت هلم  -سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم : (وقوله) إىل كلمة سواء بيننا وبينكم: (وكذا قوله

وقد يستعمل ) سواء العاكف فيه والباد(أي يستوى االمران يف أهنما ال يغنيان ) صربنا سواء علينا أجزعنا أم -
* وما قصدت من أهلها لسوائكا : * وقال آخر* فلم يبق منها سوى هامد : * سوى وسواء مبعىن غري، قال الشاعر

سيان زيد وعمرو، وعندي رجل سواك أي مكانك وبدلك والسى املساوى مثل عدل ومعادل وقتل ومقاتل، تقول 
  وأسواء مجع سى حنو نقض وأنقاض يقال قوم أسواء ومستوون، واملساواة متعارفة يف املثمنات، يقال هذا الثوب

  ).حىت إذا ساوى بني الصدفني: (يساوى كذا وأصله من ساواه يف القدر، قال
فسية والبدنية واخلارجة من فوات السوء كل ما يغم االنسان من االمور الدنيوية واالخروية ومن االحوال الن: سوأ

  مال وجاه

  .أي من غري آفة هبا وفسر بالربص، وذلك بعض اآلفات الىت تعرض لليد) بيضاء من غري سوء(وفقد محيم، وقوله 
مث : (وعرب عن كل ما يقبح بالسوأى، ولذلك قوبل باحلسىن، قال) إن اخلزى اليوم والسوء على الكافرين: (وقال

: والسيئة الفعلة القبيحة وهى ضد احلسنة، قال) للذين أحسنوا احلسىن(كما قال ) ساءوا السوأىكان عاقبة الذين أ
ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك  -يذهنب السيئات  -مل تستعجلون بالسيئة (قال ) بلى من كسب سيئة(

: " قال عليه الصالة والسالمو) ادفع بالىت هي أحسن السيئة -فأصاهبم سيئات ما عملوا  -من سيئة فمن نفسك 
أحدمها حبسب اعتبار العقل والشرع حنو املذكور يف : واحلسنة والسيئة ضربان" يا أنس أتبع السيئة احلسنة متحها 

  من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا، ومن جاء: (قوله
: ع وما يستثقله حنو قولهوحسنة وسيئة حبسب اعتبار الطبع، وذلك ما يستخفه الطب) بالسيئة فال جيزى إال مثلها

) مث بدلنا مكان السيئة احلسنة: (وقوله) فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه(
سيئت : (ويقال ساءىن كذا وسؤتىن وأسأت إىل فالن، قال) إن اخلزى اليوم والسوء على الكافرين: (وقوله تعاىل

زين هلم سوء : (أي قبيحا، وكذا قوله) من يعمل سوءا جيز به -ليسوءوا وجوهكم (وقال ) وجوه الذين كفروا
وأما ) وساءت مستقرا -وساءت مصريا : (أي ما يسوءهم يف العاقبة، وكذا قوله) عليهم دائرة السوء -أعماهلم 
نا جترى جمرى بئس، فساء هه) ساء مثال -وساء ما يعملون  -فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين : (قوله تعاىل

نسب ذلك إىل الوجه من ) سيئت وجوه الذين كفروا: (وقوله) ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء: (وقال
سوء : (وقال) حل هبم ما يسوءهم -سئ هبم وضاق هبم ذرعا : (حيث إنه يبدو يف الوجه أثر السرور والغم، وقال

  .سوأةوكىن عن الفرج بال) وهلم سوء الدار -احلساب 
  :قال

ليبدى هلما ما وورى  -بدت هلما سوآهتما  -يوارى سوآتكم  -فأوارى سوأة أخى  -كيف يوارى سوأة أخيه (
  ).عنهما من سوآهتما

الشبه والشبه والشبيه حقيقتها يف املماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم، : كتاب الشني شبه
أي ) وأتوا به متشاهبا: (لشيئني من االخر ملا بينهما من التشابه عينا كان أو معىن، قالوالشبهة هو أن ال يتميز أحد ا



) مشتبها وغري متشابه: (يشبه بعضه بعضا لونا ال طعما وحقيقة، وقيل متماثال يف الكمال واجلودة، وقرئ قوله
  .مجيعا ومعنامها متقاربان) متشاهبا: (وقرئ
: لفظ املاضي فجعل لفظه مذكرا وتشابه أي تتشابه علينا على االدغام، وقوله على) إن البقر تشابه علينا: (وقال

واملتشابه من القرآن ما أشكل تفسريه ملشاهبته بغريه ) وأخر متشاهبات: (أي يف الغى واجلهالة، قال) تشاهبت قلوهبم(
مراده، وحقيقة ذلك أن االيات إما من حيث اللفظ أو من حيث املعىن، فقال الفقهاء املتشابه ما ال ينبئ ظاهره عن 

  عند اعتبار بعضها ببعض
  .حمكم على االطالق، ومتشابه على االطالق، وحمكم من وجه متشابه من وجه: ثالثة أضرب

  .متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة املعىن فقط، ومتشابه من جهتهما: فاملتشابه يف اجلملة ثالثة أضرب
أحدمها يرجع إىل االلفاظ املفردة، وذلك إما من جهة غرابته حنو االب ويزفون، : ربانواملتشابه من جهة اللفظ ض

  .وإما من جهة مشاركة يف اللفظ كاليد والعني
وإن خفتم أال تقسطوا يف : (والثاىن يرجع إىل مجلة الكالم املركب، وذلك ثالثة أضرب، ضرب الختصار الكالم حنو

النه لو قيل ليس مثله شئ ) ليس كمثله شئ: (وضرب لبسط الكالم حنو) ساءاليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الن
  .كان أظهر للسامع

تقديره الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا ) أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما: (وضرب لنظم الكالم حنو
ىن أوصاف اهللا تعاىل وأوصاف يوم القيامة واملتشابه من جهة املع) لو تزيلوا: (إىل قوله) ولو ال رجال مؤمنون(وقوله 

  فإن تلك الصفات ال تتصور لنا إذ كان ال حيصل يف نفوسنا صورة ما مل حنسه
  .أو مل يكن من جنس ما حنسه

  واملتشابه من

: والثاىن) اقتلوا املشركني: (من جهة الكمية كالعموم واخلصوص حنو: جهة املعىن واللفظ مجيعا مخسة أضرب، االول
من جهة الزمان كالناسخ واملنسوخ حنو : والثالث) فانكحوا ما طاب لكم(ة الكيفية كالوجوب والندب حنو من جه

وليس الرب بأن تأتوا البيوت من : (من جهة املكان واالمور الىت نزلت فيها حنو: والرابع) اتقوا اهللا حق تقاته(
  .ادهتم يف اجلاهلية يتعذر عليه معرفة تفسري هذه االيةفإن من ال يعرف ع) إمنا النسئ زيادة يف الكفر(وقوله ) ظهورها
  .من جهة الشروط الىت هبا يصح الفعل أو يفسد كشروط الصالة والنكاح: واخلامس

وهذه اجلملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره املفسرون يف تفسري املتشابه ال خيرج عن هذه التقاسيم حنو قول من 
احملكم الناسخ واملتشابه املنسوخ، وقول االصم احملكم ما أمجع على تأويله، واملتشابه ما وقول قتادة ) امل(قال املتشابه 
  .اختلف فيه

  ضرب ال سبيل للوقوف عليه كوقت: مث مجيع املتشابه على ثالثة أضرب
  .الساعة وخروج دابة االرض وكيفية الدابة وحنو ذلك

  .كام الغلقةوضرب لالنسان سبيل إىل معرفته كااللفاظ الغريبة واالح
وضرب متردد بني االمرين جيوز أن خيتص مبعرفة حقيقته بعض الراسخني يف العلم وخيفى على من دوهنم، وهو 

  ".اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : " الضرب املشار إليه بقوله عليه السالم يف على رضى اهللا عنه
  .وقوله البن عباس مثل ذلك

) والراسخون يف العلم: (ووصله بقوله) وما يعلم تأويله إال اهللا(الوقف على قوله وإذ عرفت هذه اجلملة علم أن 



  .جائز وأن لكل واحد منهما وجها حسبما دل عليه التفصيل املتقدم
  .فإنه يعىن ما يشبه بعضه بعضا يف االحكام واحلكمة واستقامة النظم) اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا(وقوله 
  .أي مثل هلم من حسبوه إياه، والشبه من اجلواهر ما يشبه لونه لون الذهب) ه هلمولكن شب(وقوله 
يومئذ يصدر : (الشت تفريق الشعب، يقال شت مجعهم شتا وشتاتا، وجاءوا أشتاتا أي متفرقي النظام، قال: شتت

  أي خمتلفة االنواع) من نبات شىت(وقال ) الناس أشتاتا
وشتان اسم فعل حنو وشكان يقال شتان ما ) ولكن اهللا ألف بينهم(هم بقوله أي هم خبالف من وصف) وقلوهبم شىت(

  .مها وشتان ما بينهما إذا أخربت عن ارتفاع االلتئام بينهما
يقال شىت وأشىت وصاف وأصاف واملشىت واملشتاة للوقت واملوضع واملصدر، قال ) رحلة الشتاء والصيف: (شتا

  الشجر من النبات ماله ساق، يقال: شجر* ى حنن يف املشتاة ندعو اجلفل: * الشاعر

من  -والنجم والشجر  -أأنتم أنشأمت شجرهتا (وقال ) إذ يبايعونك حتت الشجرة(شجرة وشجر حنو مثرة ومثر 
وواد شجري كثري الشجر، وهذا الوادي أشجر من ذلك، والشجار واملشاجرة ) إن شجرة الزقوم -شجر من زقوم 
  .والتشاجر املنازعة

فان اشتجروا فالسلطان وىل من ال وىل : " وشجرىن عنه صرفين عنه بالشجار وىف احلديث) فيما شجر بينهم: (قال
والشجار خشب اهلودج، واملشجر ما يلقى عليه الثوب وشجره بالرمح أي طعنه بالرمح وذلك أن يطعنه به " له 

  .فيتركه فيه
) ومن يوق شح نفسه: (وقال) نفس الشحوأحضرت اال(الشح خبل مع حرص وذلك فيما كان عادة قال : شح

: وخطيب شحشح ماض يف خطبته من قوهلم) أشحة عليكم -أشحة على اخلري (يقال رجل شحيح وقوم أشحة قال 
  .شحشح البعري يف هديره

وشحمة االذن معلق القرط لتصوره بصورة الشحم وشحمة االرض لدودة ) حرمنا عليهم شحومهما: (شحم
  .عنده الشحم، وشحم حمب للشحم وشاحم يطعمه أصحابه وشحيم كثر على بدنه بيضاء، ورجل مشحم كثر

أي اململوء والشحناء عداوة امتالت منها النفس يقال عدو مشاحن وأشحن ) يف الفلك املشحون: (قال: شحن
  .للبكاء امتالت نفسه لتهيئه له

ذ وشخص سهمه وبصره وأشخصه الشخص سواد االنسان القائم املرئى من بعيد، وقد شخص من بلده نف: شخص
  .أي أجفاهنم ال تطرف) شاخصة أبصارهم -تشخص فيه االبصار : (صاحبه قال

والشدة تستعمل ) فشدوا الوثاق -وشددنا أسرهم (شددت الشئ قويت عقده قال : الشد العقد القوى يقال: شد
يعىن جربيل ) علمه شديد القوى -وكانوا أشد منهم قوة : (يف العقد وىف البدن وىف قوى النفس وىف العذاب قال

وإنه حلب : (والشديد واملتشدد البخيل قال) يف العذاب الشديد -بأسهم بينهم شديد  -غالظ شداد (عليه السالم 
وقالت : (فالشديد جيوز أن يكون مبعىن مفعول كأنه شد كما يقال غل عن االنفصال، وإىل حنو هذا) اخلري لشديد

حىت إذا بلغ : (وجيوز أن يكون مبعىن فاعل، فاملتشدد كأنه شد صرته، وقوله) لت أيديهمغ -اليهود يد اهللا مغلولة 
ففيه تنبيه أن االنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذى هو عليه فال يكاد يزايله بعد ) أشده وبلغ أربعني سنة

  له دون ما يهوى حياء وال ستر* كن إذا املرء واىف االربعني ومل ي: ذلك، وما أحسن ما نبه له الشاعر حيث يقول



  وإن جر أسباب احلياة له العمر* فدعه وال تنفس عليه الذى مضى 
وشد فالن واشتد إذا أسرع، جيوز أن يكون من قوهلم شد حزامه للعدو، كما يقال ألقى ثيابه إذا طرحه للعدو، وأن 

  ).اشتدت به الريح: (يكون من قوهلم اشتدت الريح، قال
وإن شر الدواب عند  -شر مكانا (ذى يرغب عنه الكل، كما أن اخلري هو الذى يرغب فيه الكل، قال الشر ال: شر

وقد تقدم حتقيق الشر مع ذكر اخلري وذكر أنواعه، ورجل شرير وشرير متعاط للشر وقوم أشرار وقد ) اهللا الصم
أشرت * يل أي الناس شر قبيلة إذا ق: أشررته نسبته إىل الشر، وقيل أشررت كذا أظهرته واحتج بقول الشاعر

كليب باالكف االصابعا فإن مل يكن يف هذا إال هذا البيت فإنه حيتمل أهنا نسبت االصابع إىل الشر باالشارة إليه، 
فيكون من أشررته إذا نسبته إىل الشر، والشر بالضم خص باملكروه، وشرار النار ما تطاير منها ومسيت بذلك 

  ).ترمى بشرر كالقصر: (العتقاد الشر فيه، قال
وقال ) وسقاهم رهبم شرابا طهورا: (الشرب تناول كل مائع ماء كان أو غريه، قال تعاىل يف صفة أهل اجلنة: شرب

  :يف صفة أهل النار
 -إىل قوله  -فمن شرب منه فليس مىن (ومجع الشراب أشربة يقال شربته شربا وشربا، قال ) هلم شراب من محيم(

هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم : (والشرب النصيب منه قال) شاربون شرب اهليمف(وقال ) فشربوا منه
والشريب املشارب ) قد علم كل أناس مشرهبم(واملشرب املصدر واسم زمان الشرب ومكانه ) كل شرب حمتضر -

رمها بصورة والشراب ومسى الشعر على الشفة العليا والعرق الذى يف باطن احللق شاربا ومجعه شوارب لتصو
قيل هو ) وأشربوا يف قلوهبم العجل: (وقوله* صخب الشوارب ال يزال كأنه : * الشاربني، قال اهلذىل يف صفة عري

بقرح وقد ألقني كل * فأشربتها االقران حىت وقصتها : من قوهلم أشربت البعري شددت حبال يف عنقه قال الشاعر
بعضهم معناه أشرب يف قلوهبم حب العجل، وذلك أن من عادهتم  جنني فكأمنا شد يف قلوهبم العجل لشغفهم، وقال

  إذا أرادوا العبارة عن خمامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب
وال حزن ومل يبلغ سرور ولو قيل حب * تغلغل حيث مل يبلغ شراب : إذ هو أبلغ إجناع يف البدن ولذلك قال الشاعر

العجل تنبيها أن لفرط شغفهم به صارت صورة العجل يف قلوهبم ال تنمحي،  العجل مل تكن هذه املبالغة فإن يف ذكر
  وىف مثل

أصل الشرح بسط اللحم وحنوه، يقال شرحت اللحم : أشربتىن ما مل أشرب أي ادعيت على ما مل أفعل شرح
أمل  - رب اشرح ىل صدري: (وشرحته ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إهلى وسكينة من جهة اهللا وروح منه، قال

  .وشرح املشكل من الكالم بسطه وإظهار ما خيفى من معانيه) أفمن شرح اهللا صدره -نشرح لك صدرك 
شرد البعري ند وشردت فالنا يف البالد وشردت به أي فعلت به فعلة تشرد غريه أن يفعل فعله كقولك نكلت : شرد

اجعلهم نكاال ملن يعرض لك بعدهم، وقيل  أي) فشرد هبم من خلفهم(به أي جعلت ما فعلت به نكاال لغريه، قال 
  .فالن طريد شريد

  :الشرذمة مجاعة منقطعة، قال: شرذم
  .وهو من قوهلم ثوب شراذم أي متقطع) شرذمة قليلون(

الشرط كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، وذلك االمر كالعالمة له وشريط وشرائط وقد اشترطت : شرط
والشرط قيل مسوا بذلك لكوهنم ذوى ) فقد جاء أشراطها(وأشراط الساعة عالماهتا كذا ومنه قيل للعالمة الشرط 

  .عالمة يعرفون هبا وقيل لكوهنم أرذال الناس فأشراط االبل أرذاهلا



الشرع هنج الطريق : وأشرط نفسه للهلكة إذا عمل عمال يكون عالمة للهالك أو يكون فيه شرط اهلالك شرع
والشرع مصدر مث جعل امسا للطريق النهج فقيل له شرع وشرع شريعة واستعري  الواضح، يقال شرعت له طريقا

ما سخر اهللا تعاىل عليه كل إنسان من : أحدمها: فذلك إشارة إىل أمرين) شرعة ومنهاجا(ذلك للطريقة االهلية، قال 
نا بعضهم فوق بعض درجات ورفع: (طريق يتحراه مما يعود إىل مصاحل العباد وعمارة البالد، وذلك املشار إليه بقوله

  ).ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
  ما قيض له من الدين وأمره به: الثاين

) مث جعلناك على شريعة من االمر فاتبعها(ليتحراه اختيارا مما ختتلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودل عليه قوله 
فإشارة إىل ) شرع لكم من الدين(وله الشرعة ما ورد به القرآن، واملنهاج ما ورد به السنة، وق: قال ابن عباس

ومن : (االصول الىت تتساوى فيها امللل فال يصح عليها النسخ كمعرفة اهللا تعاىل وحنو ذلك من حنو مادل عليه قوله
مسيت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة املاء من حيث : قال بعضهم) يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر

كنت أشرب فال : على احلقيقة املصدوقة روى وتطهر، قال وأعىن بالرى ما قال بعض احلكماء إن من شرع فيها
  .أروى فلما عرفت اهللا تعاىل رويت بال شرب

  إمنا يريد اهللا ليذهب: (وبالتطهر ما قال تعاىل

  .شارعمجع ) إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا: (وقوله تعاىل) عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا
وشارعة الطريق مجعها شوارع، وأشرعت الرمح قبله وقيل شرعته فهو مشروع وشرعت السفينة جعلت هلا شراعا 

  ينقذها وهم يف هذا االمر
  .شرع أي سواء أي يشرعون فيه شروعا واحدا

وشرعك من رجل زيد كقولك حسبك أي هو الذى تشرع يف أمره، أو تشرع به يف أمرك، والشرع خص مبا 
  .من االوتار على العوديشرع 
) بالعشى واالشراق(شرقت الشمس شروقا طلعت وقيل ال أفعل ذلك ما ذر شارق وأشرقت أضاءت، قال : شرق

أي وقت االشراق واملشرق واملغرب إذا قيال باالفراد فإشارة إىل ناحيىت الشرق والغرب وإذا قيال بلفظ التثنية 
إذا قيال بلفظ اجلمع فاعتبار مبطلع كل يوم ومغربه أو مبطلع كل فصل فإشارة إىل مطلعى ومغرىب الشتاء والصيف، و

من ) مكانا شرقيا -رب املشارق واملغارب  -رب املشرقني ورب املغربني  -رب املشرق واملغرب (ومغربه، قال 
قيام ناحية الشرق واملشرقة املكان الذى يظهر للشرق وشرقت اللحم ألقيته يف املشرقة واملشرق مصلى العيد ل

الصالة فيه عند شروق الشمس، وشرقت الشمس اصفرت للغروب ومنه أمحر شارق شديد احلمرة، وأشرق الثوب 
  .بالصبغ، وحلم شرق أمحر ال دسم فيه

الشركة واملشاركة خلط امللكني، وقيل هو أن يوجد شئ الثنني فصاعدا عينا كان ذلك الشئ أو معىن : شرك
انية، ومشاركة فرس وفرس يف الكمتة والدمهة، يقال شركته وشاركته كمشاركة االنسان والفرس يف احليو

" اللهم أشركنا يف دعاء الصاحلني " وىف احلديث ) وأشركه يف أمرى(وتشاركوا واشتركوا وأشركته يف كذا، قال 
أي " إىن شرفتك وفضلتك على مجيع خلقي وأشركتك يف أمرى " وروى أن اهللا تعاىل قال لنبيه عليه السالم 

يف العذاب : (وقال) أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول(جعلتك حبيث تذكر معى، وأمرت بطاعتك مع طاعيت يف حنو 
أين  -شركاء شرعوا هلم  -شركاء متشاكسون  -ومل يكن له شريك يف امللك (ومجع الشريك شركاء ) مشتركون
  .، وشرك االنسان يف الدين ضربان)شركائي



إن اهللا ال يغفر (ات شريك هللا تعاىل، يقال أشرك فالن باهللا وذلك أعظم كفر، قال الشرك العظيم وهو إثب: أحدمها
  -ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالال بعيدا (وقال ) أن يشرك به

  )يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا -ومن يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة 

  ).سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا(وقال 
شركاء فيما (الشرك الصغري وهو مراعاة غري اهللا معه يف بعض االمور وهو الرياء والنفاق املشار إليه بقوله : والثاىن

إال وهم (وقال بعضهم معىن قوله ) وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون -آتامها فتعاىل اهللا عما يشركون 
الشرك يف هذه االمة أخفى " ومن هذا ما قال عليه السالم : أي واقعون يف شرك الدنيا أي حبالتها، قال) مشركون

حممول ) وال يشرك بعبادة ربه أحدا(ولفظ الشرك من االلفاظ املشتركة وقوله : قال" من دبيب النمل على الصفا 
) ابن اهللاوقالت اليهود عزير (فأكثر الفقهاء حيملونه على الكفار مجيعا لقوله ) اقتلوا املشركني(على الشركني وقوله 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين (االية، وقيل هم من عدا أهل الكتاب لقوله 
  أفرد املشركني عن اليهود) أشركوا

  .والنصارى
انت الشراء والبيع يتالزمان فاملشترى دافع الثمن وآخذ املثمن، والبائع دافع املثمن وآخذ الثمن، هذا إذا ك: شرى

  .املبايعة واملشاراة بناض وسلعة
فأما إذا كانت بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما مشتريا وبائعا ومن هذا الوجه صار لفظ البيع 

  .والشراء يستعمل كل واحد منهما يف موضع االخر
ي باعوه وكذلك قوله أ) وشروه بثمن خبس: (وشريت مبعىن بعت أكثر وابتعت مبعىن اشتريت أكثر قال اهللا تعاىل

إن الذين يشترون بعهد اهللا : (وجيوز الشراء واالشتراء يف كل ما حيصل به شئ حنو) يشترون احلياة الدنيا باالخرة(
فقد ذكر ما ) إن اهللا اشترى من املؤمنني: (وقوله) اشتروا الضاللة -اشتروا احلياة الدنيا  -ال يشترون بآيات اهللا  -

ومن الناس من : (ويسمى اخلوارج بالشراة متأولني فيه قوله) قاتلون يف سبيل اهللا فيقتلوني: (اشترى به وهو قوله
الشطط االفراط : االية شطط) إن اهللا اشترى: (فمعىن يشرى يبيع فصار ذلك كقوله) يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اهللا

  يف البعد، يقال
وعرب بالشطط * شط املزار جبذوى وانتهى االمل * : شطت الدار وأشط يقال يف املكان وىف احلكم وىف السوم، قال

  .أي قوال بعيدا عن احلق وشط النهر حيث يبعد عن املاء من حافته) لقد قلنا إذا شططا: (عن اجلور، قال
فولوا وجوهكم : (أي جهته وحنوه وقال) فول وجهك شطر املسجد احلرام: (شطر الشئ نصفه ووسطه قال: شطر
  ا أي ناصفته، وقيل شطر بصره أي نصفه وذلك إذا أخذ ينظر إليكويقال شاطرته شطار) شطره

وإىل آخر، وحلب فالن الدهر أشطره وأصله يف الناقة أن حيلب خلفني ويترك خلفني وناقة شطور يبس خلفان من 
أخالفها، وشاة شطور أحد ضرعيها أكرب من االخر وشطر إذا أخذ شطرا أي ناحية، وصار يعرب بالشاطر عن البعيد 

  .والشاطر أيضا ملن يتباعد عن احلق ومجعه شطار* أشاقك بني اخلليط الشطر : * ومجعه شطر حنو
  الشيطان النون فيه أصلية وهو من: شطن

شطن أي تباعد ومنه بئر شطون وشطنت الدار وغربة شطون، وقيل بل النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق 
ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة ) وخلق اجلان من مارج من نار( :غضبا فالشيطان خملوق من النار كما دل عليه



  .الغضبية واحلمية الذميمة وامتنع من السجود الدم
وإن : (وقال) شياطني االنس واجلن: (الشيطان اسم لكل عارم من اجلن واالنس واحليوانات، قال: قال أبو عبيدة

قيل ) كأنه رؤوس الشياطني: (م من اجلن واالنس وقولهأي أصحاهب) وإذا خلوا إىل شياطينهم -الشياطني ليوحون 
فهم مردة ) واتبعوا ما تتلوا الشياطني: (هي حية خفيفة اجلسم وقيل أراد به عارم اجلن فتشبه به لقبح تصورها وقوله

مجع العاسل وهو * لو أن شيطان الذئاب العسل : * اجلن ويصح أن يكونوا هم مردة االنس أيضا، وقال الشاعر
  .ذى يضطرب يف عدوه واختص به عسالن الذئبال

  ومسى كل خلق ذميم لالنسان شيطانا، فقال* ما ليلة الفقري إال شيطان : * وقال آخر
  ".احلسد شيطان والغضب شيطان : " عليه السالم

ويقال شاطأت فالنا ماشيته يف شاطئ الوادي، وشطء ) نودى من شاطئ الوادي: (شاطئ الوادي جانبه، قال: شطا
أي ) كزرع أخرج شطأه: (الزرع فروخ الزرع وهو ما خرج منه وتفرغ يف شاطئيه أي يف جانبيه ومجعه أشطاء، قال

الشعب القبيلة املتشعبة من حى واحد ومجعه : فراخه وقرئ شطأه وذلك حنو الشمع والشمع والنهر والنهر شعب
وتفرق طرف فإذا نظرت إليه من اجلانب والشعب من الوادي ما اجتمع منه طرف ) شعوبا وقبائل: (شعوب، قال

الذى تفرق أخذت يف ومهك واحدا يتفرق وإذا نظرت من جانب االجتماع أخذت يف ومهك اثنني اجتمعا فلذلك 
قيل شعبت إذا مجعت وشعبت إذا فرقت، وشعيب تصغري شعب الذى هو مصدر أو الذى هو اسم أو تصغري شعب، 

  .ومجعت والشعيب املزادة اخللق الىت قد أصلحت
  :وقوله

  .خيتص مبا بعد هذا الكتاب) إىل ظل ذى ثالث شعب(
وشعرت أصبت الشعر ومنه استعري ) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها: (الشعر معروف ومجعه أشعار، قال: شعر

شعرت كذا أي علمت علما يف الدقة كإصابة الشعر، ومسى الشاعر شاعرا لفطنته ودقة معرفته، فالشعر يف االصل 
اسم للعلم الدقيق يف قوهلم ليت شعرى وصار يف التعارف امسا للموزون املقفى من الكالم، والشاعر للمختص 

وكثري ) شاعر نتربص به -شاعر جمنون : (وقوله) بل افتراه بل هو شاعر: (بصناعته، وقوله تعاىل حكاية عن الكفار
فى حىت تأولوا ما جاء يف القرآن من كل لفظ يشبه من املفسرين محلوه على أهنم رموه بكونه آتيا بشعر منظوم مق

  ).تبت يدا أىب هلب: (وقوله) وجفان كاجلواب وقدور راسيات: (املوزون من حنو
مل يقصدوا هذا املقصد فيما رموه به وذلك أنه ظاهر من الكالم أنه ليس على أساليب الشعر : وقال بعض احملصلني

 عن بلغاء العرب، وإمنا رموه بالكذب فإن الشعر يعرب به عن الكذب وال خيفي ذلك على االغتام من العجم فضال
  والشاعر الكاذب حىت مسى قوم االدلة الكاذبة الشعرية، وهلذا

إىل آخر السورة، ولكون الشعر مقر الكذب قيل ) والشعراء يتبعهم الغاوون: (قال تعاىل يف وصف عامة الشعراء
  .أحسن الشعر أكذبه
  . ير متدين صادق اللهجة مغلقا يف شعرهمل: وقال بعض احلكماء

ال تدركونه باحلواس ولو قال يف كثري مما جاء فيه ال : وحنو ذلك معناه) وأنتم ال تشعرون(واملشاعر احلواس وقوله 
  .يشعرون ال يعقلون مل يكن جيوز إذ كان كثري مما ال يكون حمسوسا قد يكون معقوال

) ذلك ومن يعظم شعائر اهللا(لواحد مشعر ويقال شعائر احلج الواحد شعرية ومشاعر احلج معامله الظاهرة للحواس وا
أي ما يهدى إىل بيت اهللا، ومسى بذلك الهنا تشعر أي تعلم بأن ) ال حتلوا شعائر اهللا -عند املشعر احلرام : (قال



  .تدمى بشعرية أي حديدة يشعر هبا
  .يضا ما يشعر به االنسان نفسه يف احلرب أي يعلموالشعار الثوب الذى يلى اجلسد ملماسته الشعر، والشعار أ

وأشعره احلب حنو ألبسه واالشعر الطويل الشعر وما استدار باحلافر من الشعر وداهية شعراء كقوهلم داهية وبراء، 
  والشعراء ذباب الكلب ملالزمته شعره، والشعري احلب املعروف

  .كوهنا معبودة لقوم منهمل) وأنه هو رب الشعرى: (والشعرى جنم وختصيصه يف قوله
وهى من شعفة القلب وهى رأسه معلق النياط وشعفة اجلبل أعاله، ومنه قيل فالن مشعوف ) شعفها(قرئ : شعف

  .بكذا كأمنا أصيب شعفة قلبه
  الشعل التهاب النار، يقال شعلة من: شعل

  .النار وقد أشعلتها وأجاز أبو زيد شعلتها والشعيلة الفتيلة إذا كانت مشتعلة
تشبيها باالشتعال من حيث اللون، واشتعل فالن غضبا تشبيها به من ) واشتعل الرأس شيبا(وقيل بياض يشتعل 

  .حيث احلركة، ومنه أشعلت اخليل يف الغارة حنو أوقدهتا وهيجتها وأضرمتها
  .أي أصاب شغاف قلبها أي باطنه عن احلسن وقيل وسطه عن أىب على ومها يتقاربان) شغفها حبا: (شغف
وقد شغل فهو ) شغل: (وقرئ) يف شغل فاكهون: (الشغل والشغل العارض الذى يذهل االنسان، قال: شغل

  .مشغول وال يقال أشغل وشغل شاغل
  الشفع ضم الشئ إىل مثله ويقال: شفع

ومن كل شئ خلقنا : (للمشفوع شفع والشفع والوتر قيل الشفع املخلوقات من حيث إهنا مركبات، كما قال
  .لوتر هو اهللا من حيث إن له الوحدة من كل وجهوا) زوجني

  .وقيل الشفع يوم النحر من حيث إن له نظريا يليه، والوتر يوم عرفة وقيل الشفع ولد آدم
والوتر آدم النه ال عن والد والشفاعة االنضمام إىل آخر ناصرا له وسائال عنه وأكثر ما يستعمل يف انضمام من هو 

  .و أدىنأعلى حرمة ومرتبة إىل من ه
ال تنفع الشفاعة إال من أذن له  -ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا (ومنه الشفاعة يف القيامة قال 

أي ال يشفع هلم ) فما تنفعهم شفاعة الشافعني -وال يشفعون إال ملن ارتضى  -ال تغىن شفاعتهم شيئا  -الرمحن 
ومن يشفع شفاعة  -من يشفع شفاعة حسنة  -من محيم وال شفيع  -وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة (

أي من انضم إىل غريه وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا يف فعل اخلري والشر فعاونه وقواه وشاركه يف نفعه ) سيئة
  .وضره

  وقيل الشفاعة ههنا أن يشرع االنسان لالخر طريق خري أو طريق شر فيقتدى به فصار
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا، ومن سن سنة سيئة : " ما قال عليه السالمكأنه شفع له وذلك ك

أي يدبر االمر ) ما من شفيع إال من بعد إذنه: (أي إمثها وإمث من عمل هبا، وقوله" فعليه وزرها ووزر من عمل هبا 
  .ة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنهوحده ال ثاىن له يف فصل االمر إال أن يأذن للمدبرات واملقسمات من املالئك

" القرآن شافع مشفع : " واستشفعت بفالن على فالن فتشفع ىل وشفعه أجاب شفاعته، ومنه قوله عليه السالم
إذا وقعت " والشفعة هو طلب مبيع يف شركته مبا بيع به ليضمه إىل ملكه وهو من الشفع، وقال عليه السالم 

  ".احلدود فال شفعة 



واالشفاق عناية ) فال أقسم بالشفق(تالط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس، قال الشفق اخ: شفق
  خمتلطة خبوف

فإذا عدى مبن فمعىن اخلوف فيه ) وهم من الساعة مشفقون(الن املشفق حيب املشفق عليه وخياف ما يلحقه، قال 
  مشفقني -مشفقون منها  -لنا مشفقني إنا كنا قبل يف أه(أظهر، وإذا عدى بفى فمعىن العناية فيه أظهر قال 

  ).أأشفقتم أن تقدموا -مما كسبوا 
) على شفا حفرة -على شفا جرف (شفا البئر وغريها حرفه ويضرب به املثل يف القرب من اهلالك قال : شفا

  .أي قليل كشفا البئر: ما بقى من كذا إال شفي: وأشفى فالن على اهلالك أي حصل على شفاه ومنه استعري
: ثنية شفا شفوان ومجعه أشفاه، والشفاء من املرض موافاة شفاء السالمة وصار امسا للربء، قال يف صفة العسلوت
  ).ويشف صدور قوم مؤمنني -وشفاء ملا يف الصدور  -هدى وشفاء  -فيه شفاء للناس (

 -تشقق االرض يوم  -مث شققنا االرض شقا : (الشق اخلرم الواقع يف الشئ، يقال شققته بنصفني، قال: شق
وقيل انشقاقه يف زمن النيب عليه الصالة والسالم، وقيل ) وانشق القمر -إذا السماء انشقت  -وانشقت السماء 

هو انشقاق يعرض فيه حني تقرب القيامة، وقيل معناه وضح االمر، والشقة القطعة املنشقة كالنصف ومنه قيل طار 
طع غضبا، والشق املشقة واالنكسار الذى يلحق النفس فالن من الغضب شقاقا وطارت منهم شقة كقولك ق

  :والبدن، وذلك كاستعارة االنكسار هلا، قال
والشقاق ) بعدت عليهم الشقة: (والشقة الناحية الىت تلحقك املشقة يف الوصول إليها، وقال) إال بشق االنفس(

فإمنا هم يف  -إن خفتم شقاق بينهما و: (املخالفة وكونك يف شق غري شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه قال
أي صار يف شق غري شق ) ومن يشاقق اهللا ورسوله -لفى شقاق بعيد  -ال جيرمنكم شقاقي : (أي خمالفة) شقاق

ويقال املال بينهما شق الشعرة وشق االبلمة، أي مقسوم ) ومن يشاقق الرسول: (وحنوه) ومن حيادد اهللا(أوليائه حنو 
  .فسي وشقيق نفسي أي كأنه شق مىن ملشاهبة بعضنا بعضا، وشقائق النعمان نبت معروفكقسمتهما، وفالن شق ن

وشقيقة الرمل ما يشقق، والشقشقة هلاة البعري ملا فيه من الشق، وبيده شقوق وحبافر الدابة شقاق، وفرس أشق إذا 
  .مال إىل أحد شقيه، والشقة يف االصل نصف ثوب وإن كان قد يسمى الثوب كما هو شقة

فالشقوة كالردة ) وشقاوتنا -شقوتنا (الشقاوة خالف السعادة وقد شقى يشقى شقوة وشقاوة وشقاء وقرئ : شقا
  والشقاوة كالسعادة من حيث االضافة، فكما أن السعادة يف االصل ضربان

لشقاوة سعادة نفسية وبدنية وخارجية، كذلك ا: سعادة أخروية وسعادة دنيوية، مث السعادة الدنيوية ثالثة أضرب
  على هذه االضرب

فال خير (وىف الدنيوية ) شقاوتنا(وقرئ ) غلبت علينا شقوتنا(وقال ) فال يضل وال يشقى(وىف الشقاوة االخروية قال 
قد يوضع الشقاء موضع التعب حنو شقيت يف كذا وكل شقاوة تعب وليس : قال بعضهم) جنكما من اجلنة فتشقى

  .كل تعب شقاوة فالتعب أعم من الشقاوة
الشك اعتدال النقيضني عند االنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود أمارتني متساويتني عند النقيضني : شكك

أو لعدم االمارة فيهما، والشك رمبا كان يف الشئ هل هو موجود أو غري موجود ؟ ورمبا كان يف جنسه، من أي 
  .جله أوجدجنس هو ؟ ورمبا كان يف بعض صفاته ورمبا كان يف الغرض الذى ال

والشك ضرب من اجلهل وهو أخص منه الن اجلهل قد يكون عدم العلم بالنقيضني رأسا فكل شك جهل وليس 



  ).فإن كنت يف شك -بل هم يف شك يلعبون  -لفى شك مريب (كل جهل شكا، قال 
  واشتقاقه إما من

مبحرم فكأن الشك اخلرق يف ليس الكرمي على القنا * وشككت بالرمح االصم ثيابه : شككت الشئ أي خرقته قال
  .الشئ وكونه حبيث ال جيد الرأى مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليه

ويصح أن يكون مستعارا من الشك وهو لصوق العضد باجلنب، وذلك أن يتالصق النقيضان فال مدخل للفهم 
  .عاراتوالرأى لتخلل ما بينهما ويشهد هلذا قوهلم التبس االمر واختلط وأشكل وحنو ذلك من االست

  .أي يفصل: والشكة السالح الذى به يشك
الشكر تصور النعمة وإظهارها، قيل وهو مقلوب عن الكشر أي الكشف، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة : شكر

وسترها، ودابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها، وقيل أصله من عني شكرى أي ممتلئة، فالشكر على 
  .ر املنعم عليههذا هو االمتالء من ذك
  .شكر القلب، وهو تصور النعمة: والشكر ثالثة أضرب

  .وشكر اللسان، وهو الثناء على املنعم
فقد قيل شكرا انتصب على ) اعملوا آل داود شكرا(وشكر سائر اجلوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه 

  .التمييز
  ومعناه

  .اعملوا ما تعملونه شكرا هللا
وله اعملوا وذكر اعملوا ومل يقل اشكروا لينبه على التزام االنواع الثالثة من الشكر بالقلب وقيل شكرا مفعول لق

  .واللسان وسائر اجلوارح
وقليل من عبادي : (وقوله) ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه -وسنجزي الشاكرين  -اشكر ىل ولوالديك : (قال

بالشكر من أوليائه إال على اثنني، قال يف إبراهيم عليه  ، ففيه تنبيه أن توفية شكر اهللا صعب ولذلك مل يثن)الشكور
  وإذا وصف اهللا بالشكر) إنه كان عبدا شكورا: (وقال يف نوح) شاكرا النعمه: (السالم

  .فإمنا يعىن به إنعامه على عباده وجزاؤه مبا أقاموه من العبادة) إنه شكور حليم: (يف قوله
وقيل هو أشكر من بروق وهو نبت خيضر ويترىب بأدىن مطر، والشكر  ويقال ناقة شكرة ممتلئة الضرع من اللنب،

  .يكىن به عن فرج املرأة وعن النكاح
  وشربك أنشأت تظلها والشكري نبت يف أصل الشجرة غض، وقد* إن سألتك مثن شكرها : قال بعضهم

  .شكرت الشجرة كثر غصنها
  .جرون لشكاسة خلقهمأي متشا) شركاء متشاكسون: (الشكس السيئ اخللق، وقوله: شكس
أي مثله يف ) وآخر من شكله أزواج: (املشاكلة يف اهليئة والصورة والند يف اجلنسية والشبه يف الكيفية، قال: شكل

اهليئة وتعاطى الفعل، والشكل قيل هو الدل وهو يف احلقيقة االنس الذى بني املتماثلني يف الطريقة، ومن هذا قيل 
اكلة من الشكل أي تقييد الدابة، يقال شكلت الدابة والشكال ما يقيد به، ومنه الناس أشكال وأالف وأصل املش

استعري شكلت الكتاب كقوله قيدته، ودابة هبا شكال إذا كان حتجيلها بإحدى رجليها وإحدى يديها كهيئة 
النسان أي على سجيته الىت قيدته وذلك أن سلطان السجية على ا) قل كل يعمل على شاكلته: (الشكال، وقوله

" كل ميسر ملا خلق له : " قاهر حسبما بينت يف الذريعة إىل مكارم الشريعة، وهذا كما قال صلى اهللا عليه وسلم



  .واالشكلة احلاجة الىت تقيد االنسان واالشكال يف االمر استعارة كاالشتباه من الشبه
إمنا أشكو بثى وحزين إىل : (الالشكو والشكاية والشكاة والشكوى إظهار البث، يقال شكوت وأشكيت، ق: شكا
: " وأشكاه أي جيعل له شكوى حنو أمرضه ويقال أشكاه أي أزال شكايته، وروى) وتشتكى إىل اهللا(وقال ) اهللا

وأصل الشكو فتح الشكوة " شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء يف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا 
بثثت له ما يف وعائي ونفضت ما يف : جيعل فيه املاء وكأنه يف االصل استعارة كقوهلموإظهار ما فيه وهى سقاء صغري 
  .جراىب إذا أظهرت ما يف قلبك
  .وذلك مثل القلب واملصباح مثل نور اهللا فيه) كمشكاة فيها مصباح: (واملشكاة كوة غري نافذة قال

فال تشمت ىب : (امت وأمشت اهللا به العدو، قالالشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك يقال مشت به فهو ش: مشت
والتشميت الدعاء للعاطس كأنه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له فهو كالتمريض يف إزالة املرض، وقول ) االعداء
  *فبات له طوع الشوامت : * الشاعر

  .حجة له يف هذا البيتأي على حسب ما هتواه الالتى تشمت به، وقيل أراد بالشوامت القوائم وىف ذلك نظر إذ ال 
  .أي عاليات، ومنه مشخ بأنفه عبارة عن الكرب) رواسي شاخمات: (مشخ
  .أي نفرت) امشأزت قلوب الذين(قال : مشأز
وقال ) والشمس جترى ملستقر هلا(الشمس يقال للقرصة وللضوء املنتشر عنها وجتمع على مشوس، قال : مشس

ر ذا مشس ومشس فالن مشاسا إذا ند ومل يستقر تشبيها بالشمس ومشس يومنا وأمشس صا) الشمس والقمر حبسبان(
ويقال للثوب الذى يغطى به ) عن اليمني وعن الشمال قعيد: (الشمال املقابل لليمني، قال: يف عدم استقرارها مشل

الشمال وذلك كتسمية كثري من الثياب باسم العضو الذى يستره حنو تسمية كم القميص يدا وصدره وظهره 
وظهرا ورجل السراويل رجال وحنو ذلك، واالشتمال بالثوب أن يلتف به االنسان فيطرحه على الشمال وىف صدرا 

  والشملة واملشمل كساء يشتمل به مستعار منه، ومنه مشلهم" هنى عن اشتمال الصماء " احلديث 
مشتمال على االنسان  االمر مث جتوز بالشمال فقيل مشلت الشاة علقت عليها مشاال وقيل للخليقة مشال لكونه

اشتمال الشمال على البدن، والشمول اخلمر الهنا تشتمل على العقل فتغطيه وتسميتها بذلك كتسميتها باخلمر 
  .لكوهنا خامرة له

والشمال الريح اهلابة من مشال الكعبة وقيل يف لغة مشأل وشامل، وأمشل الرجل من الشمال كقوهلم أجنب من 
لسيف كما كىن عنه بالرداء، وجاء مشتمال بسيفه حنو مرتديا به ومتدرعا له، وناقة مشلة اجلنوب وكىن باملشمل عن ا

ولتندمن والت ساعة مندم قيل أراد خالئق * ولتعرفن خالئقا مشمولة : ومشالل سريعة كالشمال وقول الشاعر
  .طيبة كأهنا هبت عليها مشال فربدت وطابت

  .شنئته تقذرته بغضا له: شنا
أي بغضهم وقرئ شنان فمن خفف أراد بغيض قوم ومن ثقل جعله ) شنآن قوم: (شنوءة وقوله ومنه اشتق أزد
  ).إن شانئك هو االبتر(مصدرا ومنه 

  الشهاب الشعلة الساطعة من النار: شهب
والشهبة البياض املختلط ) شهابا رصدا -شهاب مبني  -فأتبعه شهاب ثاقب (املوقدة، ومن العارض يف اجلو حنو 

  .شبيها بالشهاب املختلط بالدخان، ومنه قيل كتيبة شهباء، اعتبارا بسواد القوم وبياض احلديدبالسواد ت
  الشهود والشهادة احلضور مع املشاهدة إما بالبصر أو بالبصرية وقد يقال: شهد



ويقال لكن الشهود باحلضور اجملرد أوىل والشهادة مع املشاهدة أوىل، ) عامل الغيب والشهادة(للحضور مفردا قال 
  .للمحضر مشهد وللمرأة الىت حيضرها زوجها مشهد

  .ومجع مشهد مشاهد ومنه مشاهد احلج وهى مواطنه الشريفة الىت حيضرها املالئكة واالبرار من الناس
  .وقيل مشاهد احلج مواضع املناسك

) يشهدون الزور والذين ال(أي ما حضرنا ) ما شهدنا مهلك أهله -وليشهد عذاهبما  -ليشهدوا منافع هلم (قال 
  .أي ال حيضرونه بنفوسهم وال هبمهم وإرادهتم

  .والشهادة قول صادر عن علم حصل مبشاهدة بصرية أو بصر
  يعىن مشاهدة البصر) أشهدوا خلقهم(وقوله 
ما (أي تعلمون وقوله ) وأنتم تشهدون(تنبيها أن الشهادة تكون عن شهود وقوله ) ستكتب شهادهتم(مث قال 

أي ما ) عامل الغيب والشهادة(أي ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصريهتم على خلقها وقوله ) سمواتأشهدهتم خلق ال
  .يغيب عن حواس الناس وبصائرهم وما يشهدونه هبما

أحدمها جار جمرى العلم وبلفظه تقام الشهادة ويقال أشهد بكذا وال يرضى من الشاهد : وشهدت يقال على ضربني
  .ول أشهدأن يقول أعلم بل حيتاج أن يق

والثاىن جيرى جمرى القسم فيقول أشهد باهللا أن زيدا منطلق فيكون قسما، ومنهم من يقول إن قال أشهد ومل يقل 
ولقد علمت لتأتني منيىت : * باهللا يكون قسما وجيرى علمت جمراه يف القسم فيجاب جبواب القسم حنو قول الشاعر

أي : ويقال شهدت كذا) واستشهدوا شهيدين(قال ) ءوال يأب الشهدا(ويقال شاهد وشهيد وشهداء قال * 
) وشهد شاهد من أهلها(وقد يعرب بالشهادة عن احلكم حنو ) شهد عليهم مسعهم(حضرته وشهدت على كذا، قال 

  )ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا(وعن االقرار حنو 
  .أن كان ذلك شهادة لنفسه

مل شهدمت (أي مقرين ) شاهدين على أنفسهم بالكفر: (أي ما أخربنا وقال تعاىل) نا إال مبا علمناوما شهد(وقوله 
فشهادة اهللا تعاىل بوحدانيته هي إجياد ما يدل على ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم(وقوله ) علينا

تدل على أنه واحد قال بعض احلكماء إن * شئ له آية ففى كل : وحدانيته يف العامل، وىف نفوسنا كما قال الشاعر
اهللا تعاىل ملا شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل شئ كما نطق بالشهادة له، وشهادة املالئكة بذلك هو إظهارهم 

وشهادة أوىل العلم اطالعهم على تلك احلكم ) فاملدبرات أمرا(أفعاال يؤمرون هبا وهى املدلول عليها بقوله 
ما أشهدهتم (هم بذلك وهذه الشهادة ختتص بأهل العلم فأما اجلهال فمبعدون منها ولذلك قال يف الكفار وإقرار
  خلق

وهؤالء هم املعنيون ) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء(وعلى هذا نبه بقوله ) السموات واالرض وال خلق أنفسهم
  ال للشاهدوأما الشهيد فقد يق) والصديقني والشهداء والصاحلني(بقوله 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا (أي من شهد له وعليه وكذا قوله ) سائق وشهيد(واملشاهد للشئ وقوله 
أي يشهدون ما يسمعونه بقلوهبم على ضد من قيل ) أو ألقى السمع وهو شهيد(وقوله ) بك على هؤالء شهيدا

أي يشهد صاحبه الشفاء والرمحة ) مشهودا(ىل قوله إ) أقم الصالة(وقوله ) أولئك ينادون من مكان بعيد(فيهم 
وادعوا (وقوله ) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني(والتوفيق والسكينات واالرواح املذكورة يف قوله 

الذين يشهدون : معناه أعوانكم، وقال جماهد: فقد فسر بكل ما يقتضيه معىن الشهادة، قال ابن عباس) شهداءكم



وهم بغيب * خملفون ويقضى اهللا أمرمهو : ل بعضهم الذين يعتد حبضورهم ومل يكونوا كمن قيل فيهم شعرلكم، وقا
 -وإنه على ذلك لشهيد (وقوله ) ونزعنا من كل أمة شهيدا(وىف عمياء ما شعروا وقد محل على هذه الوجوه قوله 

  على اهللاال خيفى (فإشارة إىل قوله ) وكفى باهللا شهيدا -أنه على كل شئ شهيد 
وحنو ذلك مما نبه على هذا النحو، والشهيد هو احملتضر فتسميته بذلك ) يعلم السر وأخفى: (وقوله) منهم شئ

) والشهداء عند رهبم هلم أجرهم: (االية قال) تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا: (حلضور املالئكة إياه إشارة إىل ما قال
وال حتسنب : (هلم من النعيم، أو الهنم تشهد أرواحهم عند اهللا كما قال أو الهنم يشهدون يف تلك احلالة ما أعد

قيل ) شاهد ومشهود: (وقوله) والشهداء عند رهبم: (االية، وعلى هذا دل قوله) الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا
د تنبيها أن ال املشهود يوم اجلمعة وقيل يوم عرفة ويوم القيامة وشاهد كل من شهده وقوله يوم مشهود أي مشاه

بد من وقوعه، والتشهد هو أن يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، وصار يف التعارف امسا 
  .للتحيات املقروءة يف الصالة وللذكر الذى يقرأ ذلك فيه

نقطة إىل تلك  الشهر مدة مشهورة بإهالل اهلالل أو باعتبار جزء من اثىن عشر جزءا من دوران الشمس من: شهر
  احلج أشهر -فمن شهد منكم الشهر  -شهر رمضان : (النقطة، قال
واملشاهرة املعاملة بالشهور ) فسيحوا يف االرض أربعة أشهر -إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا  -معلومات 

  كاملساهنة واملياومة، وأشهرت باملكان أقمت به شهرا، وشهر فالن

  .والشرواشتهر يقال يف اخلري 
وقال ) مسعوا هلا تغيظا وزفريا -هلم فيها زفري وشهيق : (الشهيق طول الزفري وهو رد النفس والزفري مده قال: شهق
  .وأصله من جبل شاهق أي متناهى الطول) مسعوا هلا شهيقا: (تعاىل
ا خيتل البدن من أصل الشهوة نزوع النفس إىل ما تريده وذلك يف الدنيا ضربان صادقة وكاذبة فالصادقة م: شها

دونه كشهوة الطعام عند اجلوع، والكاذبة ما ال خيتل من دونه، وقد يسمى املشتهى شهوة وقد يقال للقوة الىت 
فهذا من ) اتبعوا الشهوات: (حيتمل الشهوتني وقوله) زين للناس حب الشهوات: (تشتهى الشئ شهوة وقوله

فيما : (وقوله) ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم: (له يف صفة اجلنةالشهوات الكاذبة ومن املشتهيات املستغىن عنها وقو
  وقيل رجل) اشتهت أنفسهم

  .شهوان وشهواىن وشئ شهى
ومسى العسل شوبا إما لكونه مزاجا لالشربة وإما ملا خيتلط به من ) لشوبا من محيم: (الشوب اخللط قال: شوب

  .الشمع وقيل ما عنده شوب وال روب أي عسل ولنب
وباتت املرأة بليلة شيباء إذا افتضت وبليلة حرة إذا ) واشتعل الرأس شيبا: (واملشيب بياض الشعر قال شيب الشيب

  .مل تفتض
يقال ملن طعن يف السن الشيخ وقد يعرب به فيما بيننا عمن يكثر علمه ملا كان من شأن الشيخ أن يكثر جتاربه : شيخ

  ).وأبونا شيخ كبري -هذا بعلى شيخا (قال  ومعارفه ويقال شيخ بني الشيخوخة والشيخ والتشييخ،
أي مبىن بالشيد وقيل مطول وهو يرجع إىل االول ويقال شيد قواعده أحكمها كأنه بناها ) وقصر مشيد: (شيد

  .بالشيد، واالشادة عبارة عن رفع الصوت
ت به ما خجلته كأنك الشوار ما يبدو من املتاع ويكىن به عن الفرج كما يكىن به عن املتاع، وشورت به فعل: شور

  :أظهرت شوره أي فرجه، وشرت العسل وأشرته أخرجته، قال الشاعر



وشرت الدابة استخرجت عدوه تشبيها بذلك، وقيل للخطب مشوار كثري العثار، * وحديث مثل ماذى مشار * 
ا اختذته من والتشاور واملشاورة واملشورة استخراج الرأى مبراجعة البعض إىل البعض من قوهلم شرت العسل إذ

وأمرهم شورى : (والشورى االمر الذى يتشاور فيه، قال) وشاورهم يف االمر: (موضعه واستخرجته منه، قال
  ).بينهم
  .الشيطان قد تقدم ذكره: شيط
  ).شواظ من نار وحناس: (الشواظ اللهب الذى ال دخان فيه قال: شوظ
  قوى وشاع القوم انتشرواالشياع االنتشار والتقوية، يقال شاع اخلرب أي كثر و: شيع

وكثروا، وشيعت النار باحلطب قويتها والشيعة من يتقوى هبم االنسان وينتشرون عنه ومنه قيل للشجاع مشيع، 
 -وجعل أهلها شيعا  -هذا من شيعته وهذا من عدوه  -وإن من شيعته البراهيم : (يقال شيعة وشيع وأشياع قال

  ).كنا أشياعكمولقد أهل: (وقال تعاىل) يف شيع االولني
  الشوك ما يدق ويصلب رأسه من: شوك

ومسيت إبرة العقرب شوكا تشبيها ) غري ذات الشوكة: (النبات ويعرب بالشوك والشكة عن السالح والشدة، قال
به، وشجرة شاكة وشائكة، وشاكىن الشوك أصابين وشوك الفرخ نبت عليه مثل الشوك وشوك ثدى املرأة إذا 

  .ل أنيابه كالشوكانتهد وشوك البعري طا
كل يوم هو يف : (الشأن احلال واالمر الذى يتفق ويصلح وال يقال إال فيما يعظم من االحوال واالمور، قال: شأن
  .وشأن الرأس مجعه شؤون وهو الوصلة بني متقابالته الىت هبا قوام االنسان) شأن
والشوى * توى ليلة ريح واجتمل فاش: * وقال الشاعر) يشوى الوجوه: (شويت اللحم واشتويته، قال: شوى

ومنه قيل لالمر اهلني شوى من ) نزاعة للشوى(االطراف كاليد والرجل يقال رماه فأشواه أي أصاب شواه، قال 
  .حيث إن الشوى ليس مبقتل

  .والشاة قيل أصلها شايهة بداللة قوهلم شياه وشويهة
  املتكلمني هو اسمالشئ قيل هو الذى يصح أن يعلم وخيرب عنه وعند كثري من : شئ

مشترك املعىن إذ استعمل يف اهللا وىف غريه ويقع على املوجود واملعدوم وعند بعضهم الشئ عبارة عن املوجود وأصله 
قل اهللا خالق كل (مصدر شاء وإذا وصف به تعاىل فمعناه شاء وإذا وصف به غريه فمعناه املشئ وعلى الثاين قوله 

  .ذ كان الشئ ههنا مصدرا يف معىن املفعولفهذا على العموم بال مثنوية إ) شئ
واملشيئة عند أكثر املتكلمني ) تبارك اهللا أحسن اخلالقني(فهو مبعىن الفاعل كقوله ) قل أي شئ أكرب شهادة(وقوله 

كاالرادة سواء وعند بعضهم املشيئة يف االصل إجياد الشئ وإصابته وإن كان قد يستعمل يف التعارف موضع االرادة 
من اهللا تعاىل هي االجياد، ومن الناس هي االصابة، قال واملشيئة من اهللا تقتضي وجود الشئ ولذلك قيل ما  فاملشيئة

يريد اهللا بكم اليسر (شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، واالرادة منه ال تقتضي وجود املراد ال حمالة، أال ترى أنه قال 
ومن : ومعلوم أنه قد حيصل العسر والتظامل فيما بني الناس، قالوا) ادوما اهللا يريد ظلما للعب -وال يريد بكم العسر 

  الفرق بينهما أن إرادة االنسان قد حتصل من غري أن تتقدمها إرادة اهللا فإن االنسان قد يريد

نزل  روى أنه ملا) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا(أن ال ميوت ويأىب اهللا ذلك ومشيئته ال تكون إال بعد مشيئته لقوله 
وما (قال الكفار االمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا مل نستقم، فأنزل اهللا تعاىل ) ملن شاء منكم أن يستقيم(قوله 



لوال أن االمور كلها موقوفة على مشيئة اهللا تعاىل وأن أفعالنا معلقة هبا : وقال بعضهم) تشاءون إال أن يشاء اهللا
 -ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين (عليق االستثناء به يف مجيع أفعالنا حنو وموقوفه عليها ملا أمجع الناس على ت

قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا  -ادخلوا مصر إن شاء اهللا  -يأتيكم به اهللا إن شاء  -ستجدين إن شاء اهللا صابرا 
لشئ إىن فاعل ذلك غدا إال أن يشاء وال تقولن  -وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اهللا ربنا  -إال ما شاء اهللا 

  ).اهللا
  .أصلها وشية، وذلك من باب الواو: شية: شيه

  صب املاء إراقته من أعلى، يقال: كتاب الصاد صبب
  .صبه فانصب وصببته فتصبب

وصبا إىل ) يصب من فوق رؤوسهم احلميم -فصب عليهم ربك سوط عذاب  -إنا صببنا املاء صبا : (قال تعاىل
الت نفسه حنوه حمبة له، وخص اسم الفاعل منه بالصب فقيل فالن صب بكذا، والصبة كالصرمة، كذا صبابة م

والصبيب املصبوب من املطر ومن عصارة الشئ ومن الدم، والصبابة والصبة البقية الىت من شأهنا أن تصب، 
  .وتصاببت االناء شربت صبابته، وتصبصب ذهبت صبابته

فساء  -أليس الصبح بقريب (وهو وقت ما امحر االفق حباجب الشمس، قال الصبح والصباح أول النهار : صبح
والتصبح النوم بالغداة، والصبوح شرب الصباح يقال صبحته سقيته صبوحا والصبحان املصطبح ) صباح املنذرين

شكاة مثل نوره كم(واملصباح ما يسقى منه ومن االبل ما يربك فال ينهض حىت يصبح وما جيعل فيه املصباح، قال 
ويقال للسراج مصباح والصباح نفس السراج واملصابيح أعالم الكواكب، قال ) فيها مصباح املصباح يف زجاجة

  وصبحتهم ماء كذا أتيتهم) ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح(
  .به صباحا، والصبح شدة محرة يف الشعر تشبيها بالصبح والصباح، وقيل صبح فالن أي وضؤ

يف ضيق، يقال صربت الدابة حبستها بال علف وصربت فالنا خلفته خلفة ال خروج له منها  الصرب االمساك: صرب
والصرب حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه، فالصرب لفظ عام ورمبا خولف بني 

زع، وإن كان يف حماربة أمسائه حبسب اختالف مواقعه فإن كان حبس النفس ملصيبة مسى صربا ال غري ويضاده اجل
مسى شجاعة ويضاده اجلنب، وإن كان يف نائبة مضجرة مسى رحب الصدر ويضاده الضجر، وإن كان يف إمساك 

والصابرين يف البأساء (الكالم مسى كتمانا ويضاده املذل، وقد مسى اهللا تعاىل كل ذلك صربا ونبه عليه بقوله 
  والصابرين على ما أصاهبم -والضراء 

صيام شهر الصرب وثالثة أيام يف " ومسى الصوم صربا لكونه كالنوع له وقال عليه السالم ) رين والصابراتوالصاب
  )فما أصربهم على النار(وقوله " كل شهر يذهب وحر الصدر 

إن ذلك لغة مبعىن اجلرأة واحتج بقول أعرايب قال خلصمه ما أصربك على اهللا، وهذا تصور جماز : قال أبو عبيدة
حقيقة الن ذلك معناه ما أصربك على عذاب اهللا يف تقديرك إذا اجترأت على ارتكاب ذلك، وإىل هذا يعود بصورة 

ما أبقاهم على النار، وقول من قال ما أعملهم بعمل أهل النار، وذلك أنه قد يوصف بالصرب من ال : قول من قال
:  مثله اعتبار باخللق ال باخلالق، وقوله تعاىلصرب له يف احلقيقة اعتبارا حبال الناظر إليه، واستعمال التعجب يف

أي حتمل الصرب ) واصطرب لعبادته: (أي احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم وقوله) اصربوا وصابروا(
فصرب (أي مبا حتملوا من الصرب يف الوصول إىل مرضاة اهللا، وقوله ) أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا(جبهدك، وقوله 



معناه االمر واحلث على ذلك، والصبور القادر على الصرب والصبار يقال إذا كان فيه ضرب من التكلف  )مجيل
ويعرب عن االنتظار بالصرب ملا كان حق االنتظار أن ال ينفك ) إن يف ذلك اليات لكل صبار شكور(واجملاهدة، قال 

  أي انتظر) فاصرب حلكم ربك(عن الصرب بل هو نوع من الصرب، قال 
  .مه لك على الكافرينحك
إشارة إىل ما أوجده اهللا تعاىل يف الناس من العقل ) صبغة اهللا(الصبغ مصدر صبغت والصبغ املصبوغ وقوله : صبغ

املتميز به عن البهائم كالفطرة وكانت النصارى إذا ولد هلم ولد غمسوه بعد السابع يف ماء عمودية يزعمون أن 
أي أدم هلم، وذلك من ) وصبغ لالكلني(وقال ) ومن أحسن من اهللا صبغة(ذلك صبغة فقال تعاىل له ذلك وقال 

قالوا كيف نكلم من كان (الصىب من مل يبلغ احللم، ورجل مصب ذو صبيان، قال تعاىل : أصبغت باخلل صبا: قوهلم
من  أصب إليهن وأكن(وصبا فالن يصبو صبوا وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان، قال ) يف املهد صبيا

  .وأصباين فصبوت، والصبا الريح املستقبل للقبلة) اجلاهلني
  .وصابيت السيف أغمدته مقلوبا، وصابيت الرمح أملته وهيأته للطعن

والصابئون قوم كانوا على دين نوح وقيل لكل خارج من الدين إىل دين آخر صابئ من قوهلم صبأ ناب البعري إذا 
  وقد) ال يأكله إال اخلاطون(اهلمز كقوله  طلع، ومن قرأ صابني فقد قيل على ختفيف

  ).والصابني والنصارى(قيل بل هو من قوهلم صبا يصبو، قال 
  ).والنصارى والصابني: (وقال أيضا

الصاحب املالزم إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زمانا وال فرق بني أن تكون مصاحبته بالبدن وهو : صحب
ملا غبت عن قلىب وال يقال يف العرف إال ملن * لئن غبت عن عيىن : وعلى هذا قال االصل واالكثر أو بالعناية واهلمة

 -إذ يقول لصاحبه ال حتزن (كثرت مالزمته، ويقال للمالك للشئ هو صاحبه وكذلك ملن ميلك التصرف فيه، قال 
ة هم فيها أصحاب اجلن -وأصحاب مدين  -أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم  -قال له صاحبه وهو حياوره 

) وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة(وأما قوله ) من أصحاب السعري -أصحاب النار هم فيها خالدون  -خالدون 
وقد يضاف الصاحب إىل مسوسه حنو صاحب اجليش وإىل سائسه حنو ..أي املوكلني هبا ال املعذبني هبا كما تقدم

  .صاحب االمري
  واملصاحبة واالصطحاب أبلغ

ع الجل أن املصاحبة تقتضي طول لبثه فكل اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع اصطحابا، وقوله من االجتما
وقد مسى النيب عليه السالم صاحبهم تنبيها أنكم ) ما بصاحبكم من جنة(وقوله ) وال تكن كصاحب احلوت(

) احبكم مبجنونوما ص: (صحبتموه وجربتموه وعرفتموه ظاهره وباطنه ومل جتدوا به خبال وجنة، وكذلك قوله
واالصحاب للشئ االنقياد له وأصله أن يصري له صاحبا، ويقال أصحب فالن إذا كرب ابنه فصار صاحبه، وأصحب 

أي ال يكون هلم من جهتنا ما يصحبهم من سكينة وروح ) وال هم منا يصحبون(فالن فالنا جعل صاحبا له، قال 
  .حب الشعر الذى عليه ومل جيز عنهوترفيق وحنو ذلك مما يصحبه أولياءه، وأدمي مصحب أص

الصحيفة املبسوط من الشئ كصحيفة الوجه والصحيفة الىت يكتب فيها ومجعها صحائف وصحف، قال : صحف
قيل أريد هبا القرآن وجعله صحفا فيها كتب من ) يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة -صحف إبراهيم وموسى (

  .أجل تضمنه لزيادة ما يف كتب اهللا املتقدمة
  واملصحف ما جعل جامعا للصحف املكتوبة



  .ومجعه مصاحف، والتصحيف قراءة املصحف وروايته على غري ما هو الشتباه حروفه، والصحفة مثل قصعة عريضة
وهى عبارة عن ) فإذا جاءت الصاخة(الصاخة شدة صوت ذى املنطق، يقال صخ يصخ صخا فهو صاخ، قال : صخ

  .وقد قلب عنه أصاخ يصيخ) يوم ينفخ يف الصور(القيامة حسب املشار إليه بقوله 
  ).ومثود الذين جابوا الصخر بالواد(وقال ) فتكن يف صخرة: (الصخر احلجر الصلب، قال: صخر
  يصدون عنك: (الصدود والصد قد يكون انصرفا عن الشئ وامتناعا حنو: صدد

الذين كفروا وصدوا عن  -ن السبيل وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم ع: (وقد يكون صرفا ومنعا حنو) صدودا
وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ  -قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا  -ويصدون عن سبيل اهللا  -سبيل اهللا 

  .إىل غري ذلك من االيات) أنزلت إليك
  وقيل صد يصد صدودا وصد يصد صدا، والصد من اجلبل ما حيول، والصديد

  ).ويسقى من ماء صديد: (القيح وضرب مثال ملطعم أهل النار، قال ما حال بني اللحم واجللد من
ولكن تعمى  -وحصل ما يف الصدور (ومجعه صدور، قال ) رب اشرح ىل صدري: (الصدر اجلارجة، قال: صدر

مث استعري ملقدم الشئ كصدر القناة وصدر اجمللس والكتاب والكالم، وصدره أصاب ) القلوب الىت يف الصدور
د قصده حنو ظهره وكتفه، ومنه قيل رجل مصدور يشكو صدره، وإذا عدى صدر بعن اقتضى صدره أو قص

واملصدر يف احلقيقة ) يومئذ يصدر الناس أشتاتا(االنصراف تقول صدرت االبل عن املاء صدرا، وقيل الصدر، قال 
يه صدور الفعل املاضي صدر عن املاء وملوضع املصدر ولزمانه، وقد يقال يف تعارف النحويني للفظ الذى روعى ف

  .واملستقبل عنه
  .والصدار ثوب يغطى به الصدر على بناء دثار ولباس ويقال له الصدرة، ويقال ذلك لسمة على صدر البعري

: حيثما ذكر اهللا تعاىل القلب، فإشارة إىل العقل والعلم حنو: وصدر الفرس جاء سابقا بصدره، قال بعض احلكماء
  له إن يف ذلك لذكرى ملن كان(

رب : (وحيثما ذكر الصدر فإشارة إىل ذلك وإىل سائر القوى من الشهوة واهلوى والغضب وحنوها وقوله) قلب
: إشارة إىل اشتفائهم، وقوله) ويشف صدور قوم مؤمنني: (فسؤال الصالح قواه، وكذلك قوله) اشرح ىل صدري

ول الىت هي مندرسة فيما بني سائر القوى أي العق) فإهنا التعمى االبصار ولكن تعمى القلوب الىت يف الصدور(
  .وليست مبهتدية، واهللا أعلم بذلك

الصدع الشق يف االجسام الصلبة كالزجاج واحلديد وحنومها، يقال صدعته فانصدع وصدعته فتصدع، : صدع
وهو وكذا استعري منه الصداع ) فاصدع مبا تؤمر(وعنه استعري صدع االمر أي فصله، قال ) يومئذ يصدعون: (قال

ومنه الصديع للفجر وصدعت الفالة ) ال يصدعون عنها وال ينزفون: (شبه االشتقاق يف الرأس من الوجع، قال
  .قطعتها، وتصدع القوم أي تفرقوا

صدف عنه أعرض إعراضا شديدا جيرى جمرى الصدف أي امليل يف أرجل البعري أو يف الصالبة كصدف : صدف
  فمن: (من البحر، قالاجلبل أي جانبه، أو الصدف الذى خيرج 

  ).مبا كانوا يصدفون -االية إىل  -سنجزي الذين يصدفون  -أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف عنها 
الصدق والكذب أصلهما يف القول ماضيا كان أو مستقبال وعدا كان أو غريه، وال يكونان بالقصد االول : صدق

ومن أصدق من اهللا : (غريه من أصناف الكالم، ولذلك قالإال يف القول، وال يكونان يف القول إال يف اخلرب دون 



وقد يكونان بالعرض يف غريه من أنواع الكالم ) إنه كان صادق الوعد -ومن أصدق من اهللا حديثا  -قيال 
كاالستفهام واالمر والدعاء، وذلك حنو قول القائل أزيد يف الدار ؟ فإن يف ضمنه إخبارا بكونه جاهال حبال زيد، 

ا قال واسىن يف ضمنه أنه حمتاج إىل املواساة، وإذا قال ال تؤذ ففى ضمنه أنه يؤذيه والصدق مطابقة القول وكذا إذ
الضمري واملخرب عنه معا ومىت احنزم شرط من ذلك مل يكن صدقا تاما بل إما أن ال يوصف بالصدق وإما أن يوصف 

حممد رسول اهللا، فإن هذا : قال من غري اعتقادتارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين خمتلفني كقول كافر إذا 
  يصح أن يقال

صدق لكون املخرب عنه كذلك، ويصح أن يقال كذب ملخالفة قوله ضمريه، وبالوجه الثاين إكذاب اهللا تعاىل املنافقني 
قيل االية، والصديق من كثر منه الصدق، وقيل بل يقال ملن ال يكذب قط، و) نشهد إنك لرسول اهللا: (حيث قالوا

واذكر يف : (بل ملن ال يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق، وقيل بل ملن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله، قال
فالصديقون هم ) من النبيني والصديقني والشهداء(وقال ) وأمه صديقة(وقال ) الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

  .ذريعة إىل مكارم الشريعةقوم دوين االنبياء يف الفضيلة على ما بينت يف ال
 كل ما حيق وحيصل يف االعتقاد حنو صدق ظىن وكذب، ويستعمالن يف أفعال وقد يستعمل الصدق والكذب يف

اجلوارح، فيقال صدق يف القتال إذا وىف حقه وفعل ما جيب وكما جيب، وكذب يف القتال إذا كان خبالف ذلك، 
صادقني عن ليسأل ال: (أي حققوا العهد مبا أظهروه من أفعاهلم، وقوله) رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه: (قال

  أي يسئل من صدق بلسانه عن صدق فعله تنبيها أنه ال يكفى االعتراف) صدقهم
فهذا صدق بالفعل وهو التحقق أي حقق ) لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق(باحلق دون حتريه بالفعل، وقوله تعاىل 

حتراه فعال ويعرب عن كل فعل  أي حقق ما أورده قوال مبا) والذى جاء بالصدق وصدق به: (رؤيته، وعلى ذلك قوله
) يف مقعد صدق عند مليك مقتدر: (فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذى يوصف به حنو قوله

  )أن هلم قدم صدق عند رهبم(وعلى هذا 

فإن ذلك سؤال أن ) واجعل ىل لسان صدق يف االخرين -أدخلين مدخل صدق وأخرجىن خمرج صدق (وقوله 
إذا حنن أثنينا : هللا تعاىل صاحلا حبيث إذا أثىن عليه من بعده مل يكن ذلك الثناء كذبا بل يكون كما قال الشاعرجيعله ا

) ولقد صدقكم اهللا وعده(فأنت الذى نثىن وفوق الذى نثىن وصدق قد يتعدى إىل مفعولني حنو * عليك بصاحل 
وملا جاءهم (ا واحد ويقاالن فيهما مجيعا قال وصدقت فالنا نسبته إىل الصدق وأصدقته وجدته صادقا، وقيل مه

  وقفينا -رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم 
ويستعمل التصديق يف كل ما فيه حتقيق، يقال صدقىن فعله وكتابه، ) على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه

وهذا كتاب  -احلق مصدقا ملا بني يديه نزل عليك الكتاب ب -وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم (قال 
  .صدقىن سن بكره: لسانا منتصب على احلال وىف املثل: أي مصدق ما تقدم وقوله) مصدق لسانا عربيا

) فما لنا من شافعني وال صديق محيم(والصداقة صدق االعتقاد يف املودة وذلك خمتص باالنسان دون غريه قال 
، والصدقة ما خيرجه االنسان من ماله على )يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقنياالخالء (وذلك إشارة إىل حنو قوله 

وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة يف االصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا 
وتصدق قال يقال صدق ) إمنا الصدقات للفقراء(وقال ) خذ من أمواهلم صدقة(حترى صاحبها الصدق يف فعله قال 

  .يف آى كثرية) إن املصدقني واملصدقات -إن اهللا جيزى املتصدقني  -فال صدق وال صلى (
  واجلروح قصاص(ويقال ملا جتاىف عنه االنسان من حقه تصدق به حنو قوله 



وأن تصدقوا خري  -وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة (أي من جتاىف عنه، وقوله ) فمن تصدق به فهو كفارة له
  .فإنه أجرى ما يسامح به املعسر جمرى الصدقة) كمل

فدية مسلمة إىل (وعلى هذا قوله " ما تأكله العافية فهو صدقة " وعلى هذا ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أأشفقتم أن تقدموا بني يدى  -فقدموا بني يدى جنواكم صدقة (فسمى إعفاءه صدقة، وقوله ) أهله إال أن يصدقوا

  .فإهنم كانوا قد أمروا بأن يتصدق من يناجى الرسول بصدقة ما غري مقدرة) صدقات جنواكم
  .فمن الصدق أو من الصدقة) رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني(وقوله 

: صدى) وآتوا النساء صدقاهتن حنلة(وصداق املرأة وصداقها وصدقتها ماتعطى من مهرها، وقد أصدقتها، قال 
  صدى صوت يرجع إليك من كل مكان صقيل، والتصدية كل صوتال

أي غناء ما يوردونه ) وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية(جيرى جمرى الصدى يف أن ال غناء فيه، وقوله 
  غناء الصدى،
  .ومكاء الطري

) ىن فأنت له تصدىأما من استغ(والتصدي أن يقابل الشئ مقابلة الصدى أي الصوت الراجع من اجلبل، قال 
والصدى يقال لذكر البوم والدماغ لكون الدماغ متصورا بصورة الصدى وهلذا يسمى هامة وقوهلم أصم اهللا صداه 

فدعاء عليه باخلرس، واملعىن ال جعل اهللا له صوتا حىت ال يكون له صدى يرجع إليه بصوته، وقد يقال للعطش 
  .صدى يقال رجل صديان وامرأة صدياء وصادية

االصرار التعقد يف الذنب والتشدد فيه واالمتناع من االقالع عنه وأصله من الصر أي الشد، والصرة ما تعقد : صر
مث يصر مستكربا  -ومل يصروا على ما فعلوا : (فيه الدراهم، والصرار خرقة تشد على أطباء الناقة لئال ترضع، قال

واالصرار كل عزم شددت عليه، يقال هذا ) ث العظيموكانوا يصرون على احلن -وأصروا واستكربوا استكبارا  -
مىن صرى وأصرى وصرى وأصرى وصرى وصرى أي جد وعزمية، والصرورة من الرجال والنساء الذى مل حيج، 

  لفظه من الصر، وذلك يرجع إىل الشد ملا يف الربودة) رحيا صرصرا: (والذى ال يريد التزوج، وقوله
) فأقبلت امرأته يف صرة: (م بعضهم إىل بعض كأهنم صروا أي مجعوا يف وعاء، قالمن التعقد، والصرة اجلماعة املنض

  .الصرة الصيحة: وقيل
صرح ممرد من (الصرح بيت عال مزوق مسى بذلك اعتبارا بكونه صرحا عن الشوب أي خالصا، قال : صرح

عن حمضه، وصرح  ولنب صريح بني الصراحة والصروحة وصريح احلق خلص) قيل هلا ادخلي الصرح -قوارير 
  .فالن مبا يف نفسه، وقيل عاد تعريضك تصرحيا وجاء صراحا جهارا

أال  -مث صرفكم عنهم : (الصرف رد الشئ من حالة إىل حالة أو إبداله بغريه، يقال صرفته فانصرف قال: صرف
يهم، وأن يكون فيجوز أن يكون دعاء عل) مث انصرفوا صرف اهللا قلوهبم: (وقوله) يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

أي ال يقدرون أن يصرفوا عن أنفسهم ) فما تستطيعون صرفا وال نصرا: (ذلك إشارة إىل ما فعله هبم وقوله
  .العذاب، أو أن يصرفوا أنفسهم عن النار

  ال يقبل منه صرف وال عدل،: وقيل أن يصرفوا االمر من حالة إىل حالة يف التغيري، ومنه قول العرب
أي أقبلنا هبم إليك وإىل االستماع منك، والتصريف كالصرف إال يف ) إليك نفرا من اجلنوإذ صرفنا : (وقوله

  .التكثري وأكثر ما يقال يف صرف الشئ من حالة إىل حالة



  .ومن أمر إىل امر
  وتصريف الرياح هو صرفها

الدراهم  ومنه تصريف الكالم وتصريف) وصرفنا فيه من الوعيد -وصرفنا اآليات : (من حال إىل حال، قال
وتصريف الناب، يقال لنا به صريف، والصريف اللنب إذا سكنت رغوته كأنه صرف عن الرغوة أو صرفت عنه 

  .الرغوة، ورجل صريف وصريىف وصراف وعنز صارف كأهنا تصرف الفحل إىل نفسها
  .والصرف صبغ أمحر خالص، وقيل لكل خالص عن غريه صرف كأنه صرف عنه ما يشوبه

  .كأنه صرف عن أن يبلغ منزلة الفضة والصرفان الرصاص
فأصبحت : (الصرم القطيعة، والصرمية إحكام االمر وإبرامه، والصرمي قطعة منصرمة عن الرمل، قال: صرم

  قيل أصبحت كاالشجار الصرمية أي املصروم محلها، وقيل كالليل الن الليل يقال له الصرمي أي) كالصرمي
 -فتنادوا مصبحني (أي جيتنوهنا ويتناولوهنا ) إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني: (صارت سوداء كالليل الحتراقها، قال
والصارم املاضي وناقة مصرومة كأهنا قطع ثديها فال خيرج لبنها حىت ) أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني

  .يقوى
  .وتصرمت السنة، وانصرم الشئ انقطع وأصرم ساءت حاله

  .ويقال له سراط وقد تقدم) وأن هذا صراطي مستقيما(: الصراط الطريق املستقيم، قال: صرط
وهو مفعيل من السطر، والتسطري أي الكتابة أي هم الذين ) أم هم املسيطرون: (صطر وسطر واحد، قال: صطر

يف إمام : (وقوله) إن ذلك على اهللا يسري -إن ذلك يف كتاب : (تولوا كتابة ما قدر هلم قبل أن خلق إشارة إىل قوله
أي متول أن تكتب عليهم وتثبت ما يتولونه، وسيطرت وبيطرت ال ثالث هلما ) لست عليهم مبسيطر(قوله و) مبني

  .يف االبنية، وقد تقدم ذلك يف السني
الصرع الطرح، يقال صرعته صرعا والصرعة حالة املصروع والصراعة حرفة املصارع، ورجل صريع أي : صرع

  مصروع
  .ومها صرعان كقوهلم قرنان) رعىفترى القوم فيها ص: (وقوم صرعى قال

  .واملصراعان من االبواب وبه شبه املصراعان يف الشعر
الصعود الذهاب يف املكان العايل، والصعود واحلدور ملكان الصعود واالحندار ومها بالذات واحد وإمنا : صعد

إذا كان منحدرا يقال ملكانه خيتلفان حبسب االعتبار مبن مير فيهما، فمىت كان املار صاعدا يقال ملكانه صعود، و
: حدور، والصعد والصعيد والصعود يف االصل واحد لكن الصعود والصعد يقال للعقبة ويستعار لكل شاق، قال

أي عقبة شاقة، والصعيد يقال ) سأرهقه صعودا(أي شاقا وقال ) ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا(
  لوقا) فتيمموا صعيدا طيبا: (لوجه االرض قال

كأمنا يصعد : (بعضهم الصعيد يقال للغبار الذى يصعد من الصعود، وهلذا ال بد للمتيمم أن يعلق بيده غبار، وقوله
  .أي يتصعد) يف السماء

وأما االصعاد فقد قيل هو االبعاد يف االرض سواء كان ذلك يف صعود أو حدور وأصله من الصعود وهو الذهاب 
  البصرة إىل جند وإىلإىل االمكنة املرتفعة كاخلروج من 

احلجاز، مث استعمل يف االبعاد وإن مل يكن فيه اعتبار الصعود كقوهلم تعال فإنه يف االصل دعاء إىل العلو صار أمرا 



إذ (وقيل مل يقصد بقوله ) إذ تصعدون وال تلوون على أحد: (باجملئ سواء كان إىل أعلى أو إىل أسفل، قال
ا أشار به إىل علوهم فيما حتروه وأتوه كقولك أبعدت يف كذا وارتقيت فيه كل إىل االبعاد يف االرض وإمن) تصعدون

  .مرتقى، وكأنه قال إذ بعدمت يف استشعار اخلوف واالستمرار على اهلزمية
إليه يصعد : (واستعري الصعود ملا يصل من العبد إىل اهللا كما استعري لنزول ملا يصل من اهللا إىل العبد فقال سبحانه

ما تصعدين أمر : أي شاقا، يقال تصعدين كذا أي شق على، قال عمر) يسلكه عذابا صعدا: (وقوله) يبالكلم الط
  .ما تصعدين خطبة النكاح

وكل صعب يقال له ) وال تصعر خدك للناس: (الصعر ميل يف العنق والتصعري إمالته عن النظر كربا، قال: صعر
  .مصعر والظليم أصعر خلقة

  تقاربان ومها اهلدة الكبرية، إال أن الصقع يقال يف االجسامالصاعقة والصاقعة ي: صعق
  .االرضية، والصعق يف االجسام العلوية

: وقوله) فصعق من يف السموات ومن يف االرض: (املوت كقوله: الصاعقة على ثالثة أوجه: قال بعض أهل اللغة
ويرسل الصواعق : (والنار كقوله) دأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثو: (والعذاب كقوله) فأخذهتم الصاعقة(

وما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت الشديد من اجلو، مث ) فيصيب هبا من يشاء
  .يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت، وهى يف ذاهتا شئ واحد وهذه االشياء تأثريات منها

عند اعتبار بعضها ببعض، فالشئ قد يكون صغريا يف جنب الصغر والكرب من االمساء املتضادة الىت تقال : صغر
  .الشئ وكبريا يف جنب آخر

وقد تقال تارة باعتبار الزمان فيقال فالن صغري وفالن كبري إذا كان ما له من السنني أقل مما لالخر، وتارة تقال 
ال يغادر صغرية وال كبرية : (قولهو) وكل صغري وكبري مستطر: (باعتبار اجلثة، وتارة باعتبار القدر واملنزلة، وقوله

كل ذلك بالقدر واملنزلة من اخلري والشر باعتبار بعضها ببعض، ) وال أصغر من ذلك وال أكرب: (وقوله) إال أحصاها
  يقال

حىت يعطوا اجلزية عن : (صغر صغرا يف ضد الكبري، وصغر صغرا وصغارا يف الذلة، والصاغر الراضي باملنزلة الدنية
الصغو امليل، يقال صغت النجوم والشمس صغوا مالت للغروب، وصغيت االناء : صغا) نيد وهم صاغرو

وحكى صغوت ) ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باالخرة: (وأصغيته وأصغيت إىل فالن ملت بسمعي حنوه قال
  .إليه أصغو وأصغى صغوا وصغيا، وقيل صغيت أصغى وأصغيت أصغى

  .ليه وفالن مصغى إناؤه أي منقوص حظه وقد يكىن به عن اهلالكوصاغية الرجل الذين مييلون إ
  .وعينه صغواء إىل كذا والصغى ميل يف احلنك والعني

الصف أن جتعل الشئ على خط مستو كالناس واالشجار وحنو ذلك وقد جيعل فيما قاله أبو عبيدة مبعىن : صف
حيتمل أن يكون مصدرا وأن يكون ) مث ائتوا صفا - إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا: (الصاف، قال تعاىل

والطري  -وجاء ربك وامللك صفا صفا (يعىن به املالئكة ) والصافات صفا -وإنا لنحن الصافون : (مبعىن الصافني
  -صافات 

وصففت ) على سرر مصفوفة: (أي مصطفة، وصففت كذا جعلته على صف، قال) فاذكروا اسم اهللا عليها صواف
ه وألقيته صفا صفا، والصفيف اللحم املصفوف، والصفصف املستوى من االرض كأنه على صف اللحم قددت
والصفة من البنيان وصفة السرج تشبيها هبا يف ) فيذرها قاعا صفصفا ال ترى فيها عوجا وال أمتا: (واحد، قال



  .ف شجر اخلالفاهليئة، والصفوف ناقة تصف بني حملبني فصاعدا لغزارهتا والىت تصف رجليها، والصفصا
  .صفح الشئ عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة احلجر: صفح

وقد يعفو االنسان ) فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره: (والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ولذلك قال
وصفحت ) فحاأفنضرب عنكم الذكر ص -فاصفح الصفح اجلميل  -فاصفح عنهم وقل سالم : (وال يصفح قال

عنه أوليته مىن صفحة مجيلة معرضا عن ذنبه، أو لقيت صفحته متجافيا عنه أو جتاوزت الصفحة الىت أثبت فيها ذنبه 
فأمر له عليه ) إن الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلميل: (من الكتاب إىل غريها من قولك تصفحت الكتاب، وقوله

  زن عليهم وال تك يف ضيق مماوال حت: (السالم أن خيفف كفر من كفر كما قال
  .واملصافحة االفضاء بصفحة اليد) ميكرون
والصفد العطية ) مقرنني يف االصفاد: (الصفد والصفاد الغل ومجعه أصفاد واالصفاد االغالل، قال تعاىل: صفد

  .اعتبارا مبا قيل أنا مغلول أياديك وأسري نعمتك وحنو ذلك من االلفاظ الواردة عنهم يف ذلك
  لصفرة لون من االلوان الىت بنيا: صفر

بقرة صفراء فاقع : (السواد والبياض وهى إىل السواد أقرب ولذلك قد يعرب هبا عن السواد، قال احلسن يف قوله
كأنه  -مث يهيج فتراه مصفرا : (أي سوداء وقال بعضهم ال يقال يف السواد فاقع وإمنا يقال فيها حالكة، قال) لوهنا

ع أصفر وقيل بل أراد به الصفر املخرج من املعادن، ومنه قيل للنحاس صفر وليبيس قيل هي مج) مجاالت صفر
البهمى صفار، وقد يقال الصفري للصوت حكاية ملا يسمع ومن هذا صفر االناء إذا خال حىت يسمع منه صفري خللوه 

  .مث صار متعارفا يف كل حال من اآلنية وغريها
ا، وملا كانت تلك العروق املمتدة من الكبد إىل املعدة إذا مل جتد غذاء ومسى خلو اجلوف والعروق من الغذاء صفر

  امتصت أجزاء املعدة
" اعتقدت جهلة العرب أن ذلك حية يف البطن تعض بعض الشراسف حىت نفى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وال يعض على شرسوفه الصفر : * أي ليس يف البطن ما يعتقدون أنه فيه من احلية وعلى هذا قول الشاعر" الصفر 
  .والشهر يسمى صفرا خللو بيوهتم فيه من الزاد، والصفرى من النتاج، ما يكون يف ذلك الوقت* 

وقرئ ) الصافنات اجلياد(الصفن اجلمع بني الشيئني ضاما بعضهما إىل بعض، يقال صفن الفرس قوائمه قال : صفن
  .باطن الصلب جيمع نياط القلبوالصافن عرق يف ) فاذكروا اسم اهللا عليها صوافن(

  .والصفن وعاء جيمع اخلصية والصفن دلو جمموع حبلقة
) إن الصفا واملروة من شعائر اهللا: (أصل الصفاء خلوص الشئ من الشوب ومنه الصفا للحجارة الصافية قال: صفو

  .باء تناول جبايتهوذلك اسم ملوضع خمصوص، واالصطفاء تناول صفو الشئ كما أن االختيار تناول خريه واالجت
  واصطفاء اهللا بعض عباده قد يكون بإجياده تعاىل إياه صافيا عن الشوب املوجود

اهللا يصطفى من املالئكة رسال ومن : (يف غريه وقد يكون باختياره وحبكمه وإن مل يتعر ذلك من االول، قال تعاىل
وإهنم عندنا ملن  -تك على الناس اصطفي -اصطفاك وطهرك واصطفاك  -إن اهللا اصطفى آدم ونوحا  -الناس 

وسالم على عباده الذين  -أصطفى البنات على البنني (واصطفيت كذا على كذا أي اخترت ) املصطفني االخيار
: * والصفى والصفية ما يصطفيه الرئيس لنفسه، قال الشاعر) اصطفى مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

قد يقاالن للناقة الكثرية اللنب والنخلة الكثرية احلمل، وأصفت الدجاجة إذا انقطع و* لك املرباع منها والصفايا 
  بيضها كأهنا صفت منه، وأصفى الشاعر إذا انقطع شعره تشبيها بذلك من قوهلم أصفى



احلافر إذا بلغ صفا أي صخرا منعه من احلفر كقوهلم أكدى وأحجر، والصفوان كالصفا الواحدة صفوانة، قال 
  .ويقال يوم صفوان صاىف الشمس، شديد الربد) عليه ترابصفوان (

أصل الصلصال تردد الصوت من الشئ اليابس ومنه قيل صل املسمار، ومسى الطني اجلاف صلصاال، قال : صلل
والصلصلة بقية ماء مسيت بذلك حلكاية صوت حتركه يف ) من صلصال من محإ مسنون -من صلصال كالفخار (

املننت من الطني من قوهلم صل اللحم، قال وكان أصله صالل فقلبت إحدى الالمني وقرئ  املزادة، وقيل الصلصال
  .أي أنتنا وتغرينا من قوهلم صل اللحم وأصل) أئذا صللنا(

: وقوله) خيرج من بني الصلب والترائب(الصلب الشديد وباعتبار الصالبة والشدة مسى الظهر صلبا، قال : صلب
وإمنا أوالدنا بيننا : تنبيه أن الولد جزء من االب، وعلى حنوه نبه قول الشاعر) أصالبكموحالئل أبنائكم الذين من (

والصلب واالصطالب استخراج الودك * يف صلب مثل العنان املؤدم : * أكبادنا متشى على االرض وقال الشاعر* 
  من العظم، والصلب الذى هو تعليق االنسان
والصلبنكم  -وما قتلوه وما صلبوه (إمنا هو من صلب الودك، قال للقتل، قيل هو شد صلبه على خشب، وقيل 

والصليب أصله اخلشب الذى يصلب عليه، ) أن يقتلوا أو يصلبوا -والصلبنكم يف جذوع النخل  -أمجعني 
والصليب الذى يتقرب به النصارى هو لكونه على هيئة اخلشب الذى زعموا أنه صلب عليه عيسى عليه السالم، 

أي عليه آثار الصليب، والصالب من احلمى ما يكسر الصلب أو ما خيرج الودك بالعرق، وصلبت وثوب مصلب 
  .السنان حددته، والصلبية حجارة املسن

الصالح ضد الفساد ومها خمتصان يف أكثر االستعمال باالفعال وقوبل يف القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة، : صلح
) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات -وال تفسدوا يف االرض بعد إصالحها  -خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا (قال 

  .يف مواضع كثرية
والصلح خري  -أن يصلحا بينهما صلحا (والصلح خيتص بإزالة النفار بني الناس يقال منه اصطلحوا وتصاحلوا، قال 

عاىل االنسان يكون تارة خبلقه وإصالح اهللا ت) فأصلحوا بني أخويكم -فأصلحوا بينهما  -وإن تصلحوا وتتقوا  -
  إياه صاحلا وتارة

 -يصلح لكم أعمالكم  -وأصلح باهلم (بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون باحلكم له بالصالح، قال 
  وأصلح ىل

مجيع أي املفسد يضاد اهللا يف فعله فإنه يفسد واهللا تعاىل يتحرى يف ) إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين -يف ذرييت 
  ).يا صاحل قد كنت فينا مرجوا: (أفعاله الصالح فهو إذا ال يصلح عمله، وصاحل اسم للنىب عليه السالم قال

أي حجرا صلبا وهو ال ينبت ومنه قيل رأس صلد ال ينبت شعرا وناقة صلود ) فتركه صلدا: (قال تعاىل: صلد
  .ارهومصالد قليلة اللنب وفرس صلود ال يعرق، وصلد الزند ال خيرج ن

أصل الصلى إليقاد النار، ويقال صلى بالنار وبكذا أي بلى هبا واصطلى هبا وصليت الشاة، شويتها وهى : صال
وسيصلون  -ويصلى سعريا  -يصلى نارا حامية  -يصلى النار الكربى : (وقال) اصلوها اليوم: (مصلية، قال

  صليهسأ -حسبهم جهنم يصلوهنا (قرئ سيصلون بضم الياء وفتحها ) سعريا
فقد قيل معناه ال يصطلى هبا إال االشقى ) ال يصالها إال االشقى الذى كذب وتوىل(وقوله ) وتصلية جحيم -سقر 

وقيل صلى النار دخل فيها وأصالها غريه ) يصلوهنا فبئس املصري(صلى الكافر النار قاسى حرها : الذى، قال اخلليل
  .قيل مجع صال، والصالء يقال للوقود وللشواء) أوىل هبا صليامث لنحن أعلم بالذين هم  -فسوف نصليه نارا (قال 



هي الدعاء والتربيك والتمجيد، يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت، وقال : والصالة، قال كثري من أهل اللغة
وصل عليهم إن (أي ليدع الهله " إذا دعى أحدكم إىل طعام فليجب، وإن كان صائما فليصل : " عليه السالم

وصلوات الرسول وصالة اهللا للمسلمني هو ) يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه -سكن هلم  صالتك
  .يف التحقيق تزكيته إياهم

إن اهللا : (ومن املالئكة هي الدعاء واالستغفار كما هي من الناس، قال) أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة(وقال 
ة الىت هي العبادة املخصوصة أصلها الدعاء ومسيت هذه العبادة هبا كتسمية والصال) ومالئكته يصلون على النيب
  الشئ باسم بعض ما يتضمنه،

  .والصالة من العبادات الىت مل تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها حبسب شرع فشرع
، قال ومعىن أصل الصالة من الصالء: وقال بعضهم) إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا: (ولذلك قال

  .صلى الرجل أي أنه أزال عن نفسه هبذه العبادة الصالء الذى هو نار اهللا املوقدة
وبناء صلى كبناء مرض الزالة املرض، ويسمى موضع العبادة الصالة، ولذلك مسيت الكنائس صلوات كقوله 

ليه ذكر بلفظ االقامة وكل موضع مدح اهللا تعاىل بفعل الصالة أو حث ع) هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد(
  -وأقيموا الصالة  -واملقيمني الصالة (حنو 

وال  -فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون : (ومل يقل املصلني إال يف املنافقني حنو قوله) وأقاموا الصالة
شرائطها، ال وإمنا خص لفظ االقامة تنبيها أن املقصود من فعلها توفية حقوقها و) يأتون الصالة إال وهم كساىل

أي من أتباع النبيني، ) مل نك من املصلني(االتيان هبيئتها فقط، وهلذا روى أن املصلني كثري واملقيمني هلا قليل وقوله 
  تنبيها أنه مل يكن ممن يصلى) فال صدق وال صلى(وقوله 

  .أي يأيت هبيئتها فضال عمن يقيمها
فتسمية صالهتم مكاء وتصدية تنبيه على إبطال صالهتم وأن ) وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية: (وقوله

  .قد أفلح املؤمنون: (وفائدة تكرار الصالة يف قوله: فعلهم ذلك ال اعتداد به بل هم يف ذلك كطيور متكو وتصدى
د فإنا نذكره فيما بع) والذين هم على صالهتم حيافظون: (إىل آخر القصة حيث قال) الذين هم يف صالهتم خاشعون

  .هذا الكتاب إن شاء اهللا
وقال ) صم بكم عمى: (الصمم فقدان حاسة السمع، وبه يوصف من ال يصغى إىل احلق وال يقبله، قال: صمم

وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا مث تاب : (وقال) واالصم والبصري والسميع هل يستويان ؟ -صما وعميانا (
ت له به، ولذلك قيل صمت حصاة بدم، أي كثر الدم حىت لو ألقى فيه وشبه ما ال صو) اهللا عليهم مث عموا وصموا

  .حصاة مل تسمع هلا حركة، وضربة صماء
ومنه الصمة للشجاع الذى يصم بالضربة، وصممت القارورة شددت فاها تشبيها باالصم الذى شد أذنه، وصمم 

  يف االمر مضى فيه غري مصغ إىل من يردعه كأنه أصم،
  .واشتمال الصماء ما ال يبدو منه شئ والصمان أرض غليظة،

الصمد السيد الذى يصمد إليه يف االمر، وصمد صمده قصد معتمدا عليه قصده، وقيل الصمد الذى ليس : صمد
أحدمها لكونه أدون من االنسان كاجلمادات، والثاىن أعلى منه وهو الباري : بأجوف، والذى ليس بأجوف شيئان

وأمه صديقة : (تنبيها أنه خبالف من أثبتوا له االهلية، وإىل حنو هذا أشار بقوله)  الصمداهللا: (واملالئكة، والقصد بقوله
  ).كانا يأكالن الطعام



  .الصومعة كل بناء متصمع الرأس أي متالصقه، مجعها صوامع: صمع
 :واالصمع الالصق أذنه برأسه، وقلب أصمع جرئ كأنه خبالف من قال اهللا فيه) هلدمت صوامع وبيع: (قال

  .والصمعاء البهمى قبل أن تتفقأ، وكالب صمع الكعوب ليسوا بأجوفها) وأفئدهتم هواء(
الصنع إجادة الفعل، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، وال ينسب إىل احليوانات واجلمادات كما ينسب : صنع

  :إليها الفعل، قال

 -صنعة لبوس لكم  -سنون صنعا أهنم حي -واصنع الفلك  -ويصنع الفلك  -صنع اهللا الذى أتقن كل شئ (
) واهللا يعلم ما تصنعون -تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا  -حبط ما صنعوا فيها  -ما كانوا يصنعون  -تتخذون مصانع 

ولالجادة يقال للحاذق اجمليد صنع وللحاذقة اجمليدة صناع، والصنيعة ما اصطنعته من خري، وفرس صنيع أحسن 
  .القيام عليه

وكىن بالرشوة عن املصانعة واالصطناع املبالغة يف ) وتتخذون مصانع: (الشريفة باملصانع، قال وعرب عن االمكنة
إن اهللا تعاىل : " إشارة إىل حنو ما قال بعض احلكماء) ولتصنع على عيىن -واصطنعتك لنفسي (إصالح الشئ وقوله 

  ".إذا أحب عبدا تفقده كما يتفقد الصديق صديقه 
  .ن فضة أو حناس أو خشب كانوا يعبدوهنا متقربني به إىل اهللا تعاىل، ومجعه أصنامالصنم جثة متخذة م: صنم

كل ما عبد من دون اهللا بل كل ما : قال بعض احلكماء) ألكيدن أصنامكم -أتتخذ أصناما آهلة : (قال اهللا تعاىل
  يشغل عن اهللا تعاىل يقال له صنم، وعلى
فمعلوم أن إبراهيم مع حتققه مبعرفة اهللا ) نبين وبىن أن نعبد االصناماج: (هذا الوجه قال إبراهيم صلوات اهللا عليه

تعاىل واطالعه على حكمته مل يكن ممن خياف أن يعود إىل عبادة تلك اجلثث الىت كانوا يعبدوهنا فكأنه قال اجنبين 
  .عن االشتغال مبا يصرفين عنك

وفالن صنو أبيه، والتثنية صنوان ومجعه صنوان  الصنو الغصن اخلارج عن أصل الشجرة، يقال مها صنوا خنلة: صنو
  ).صنوان وغري صنوان: (قال
  .الصهر اخلنت وأهل بيت املرأة يقال هلم االصهار كذا قال اخلليل: صهر

: االصهار التحرم جبوار أو نسب أو تزوج، يقال رجل مصهر إذا كان له حترم من ذلك، قال: قال ابن االعرايب
: والصهارة ما ذاب منه وقال أعرايب) يصهر به ما يف بطوهنم: (هر إذابة الشحم قالوالص) فجعله نسبا وصهرا(

  .ألصهرنك بيميىن مرة، أي ألذيبنك
باعتبار الشئ يف نفسه فيقال هذا صواب إذا كان يف نفسه حممودا : الصواب يقال على وجهني، أحدمها: صوب
  ومرضيا

  .واب والكرم صوابحترى العدل ص: حبسب مقتضى العقل والشرع حنو قولك
يقال باعتبار القاصد إذا أدرك املقصود حبسب ما يقصده فيقال أصاب كذا أي وجد ما طلب كقولك : والثاىن

أن يقصد ما حيسن قصده فيفعله وذلك هو الصواب التام احملمود به : أصابه السهم وذلك على أضرب، االول
  .االنسان

  ريه لتقديرهوالثاىن أن يقصد ما حيسن فعله فيتأتى منه غ



اجملتهد مصيب وإن " وروى " كل جمتهد مصيب : " بعد اجتهاده أنه صواب وذلك هو املراد بقوله عليه السالم
أن يقصد : والثالث" من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر " كما روى " أخطأ فهذا له أجر 

  .ى صيد فأصاب إنسانا فهذا معذورصوابا فيتأتى منه خطأ لعارض من خارج حنو من يقصد رم
أن يقصد ما يقبح فعله ولكن يقع منه خالف ما يقصده فيقال أخطأ يف قصده وأصاب الذى قصده أي : والرابع

وجده، والصوب االصابة يقال صابه وأصابه، وجعل الصوب لنزول املطر إذا كان بقدر ما ينقع وإىل هذا القدر من 
  سماءأنزل من ال: (املطر أشار بقوله

صوب الربيع ودمية هتمى والصيب السحاب املختص بالصوب * فسقى ديارك غري مفسدها : قال الشاعر) ماء بقدر
قيل هو السحاب ) أو كصيب: (وقوله* فكأمنا صابت عليه سحابة : * وهو فيعل من صاب يصوب قال الشاعر

 املرمى بالصواب، واملصيبة أصلها يف وقيل هو املطر وتسميته به كتسميته بالسحاب، وأصاب السهم إذا وصل إىل
وما أصابكم  -فكيف إذا أصابتهم مصيبة  -أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها : (الرمية مث اختصت بالنائبة حنو

إن تصبك : (وأصاب جاء يف اخلري والشر قال) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم -يوم التقى اجلمعان 
فإذا  -يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء  -ولئن أصابكم فضل من اهللا  -بك مصيبة حسنة تسؤهم وإن تص

االصابة يف اخلري اعتبارا بالصوب أي باملطر، وىف الشر اعتبارا بإصابة : قال بعضهم) أصاب به من يشاء من عباده
  .السهم، وكالمها يرجعان إىل أصل

  صوت جمرد عن: ذلك ضربانالصوت هو اهلواء املنضغط عن قرع جسمني و: صوت
غري اختياري كما يكون من اجلمادات ومن : تنفس بشئ كالصوت املمتد، وتنفس بصوت ما واملتنفس ضربان

ضرب باليد كصوت العود وما جيرى جمراه، وضرب : احليوانات، واختياري كما يكون من االنسان وذلك ضربان
  .بالفم

طق كصوت الناى، والنطق منه إما مفرد من الكالم وإما مركب نطق وغري نطق، وغري الن: والذى بالفم ضربان
إن أنكر االصوات : (وقال) وخشعت االصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا: (كأحد االنواع من الكالم، قال

وختصيص الصوت بالنهي لكونه أعم من النطق والكالم، ) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب -لصوت احلمري 
الن املكروه رفع الصوت فوقه ال رفع الكالم، ورجل صيت شديد الصوت وصائت صائح،  وجيوز أنه خصه

  والصيت خص بالذكر

وإذا قرئ القرآن (احلسن وإن كان يف االصل انتشار الصوت واالنصات هو االستماع إليه مع ترك الكالم قال 
  ن االجابة تكون بعد االنصاتيقال لالجابة إنصات وليس ذلك بشئ فإ: وقال بعضهم) فاستمعوا له وأنصتوا

  .وإن استعمل فيه فذلك حث على االستماع لتمكن االجابة
أي النفخ يف الصور ) يوم يسمعون الصيحة باحلق -إن كانت إال صيحة واحدة (الصيحة رفع الصوت قال : صاح

لك، وأصله تشقيق الصوت من قوهلم انصاح اخلشب أو الثوب إذا انشق فسمع منه صوت وصيح الثوب كذ
ويقال بأرض فالن شجر قد صاح إذا طال فتبني للناظر لطوله ودل على نفسه داللة الصائح على نفسه بصوته، وملا 

والصائحة صيحة املناحة ويقال ما ) فأخذهتم الصيحة مشرقني(كانت الصيحة قد تفزع عرب هبا عن الفزع يف قوله 
  .ضرب من التمر ينتظر إال مثل صيحة احلبلى أي شرا يعاجلهم، والصيحاىن

الصيد مصدر صاد وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا، وىف الشرع تناول احليوانات املمتنعة ما مل يكن : صيد
أي اصطياد ما يف البحر، ) أحل لكم صيد البحر(مملوكا واملتناول منه ما كان حالال وقد يسمى املصيد صيدا بقوله 



  )وإذا حللتم فاصطادوا(وقوله ) مال تقتلوا الصيد وأنتم حر(وأما قوله 
فإن الصيد يف هذه املواضع خمتص مبا يؤكل حلمه فيما قال الفقهاء بداللة ) غري حملى الصيد وأنتم حرم(وقوله 

واالصيد من يف " احلية والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور : مخسة يقتلهن احملرم يف احلل واحلرم" ماروى 
  .متكربعنقه ميل، وجعل مثال لل

رأيت قدور الصاد حول : * وقيل له صاد، قال* وسود من الصيدان فيها مذانب : * والصيدان برام االحجار، قال
  .هو احلروف وقيل تلقه بالقبول من صاديت كذا واهللا أعلم) ص والقرآن: (وقيل يف قوله تعاىل* بيوتنا 
بان، أحدمها حمسوس يدركه اخلاصة والعامة بل الصورة ما ينتقش به االعيان ويتميز هبا غريها وذلك ضر: صور

يدركه االنسان وكثري من احليوان كصورة االنسان والفرس واحلمار باملعاينة، والثاىن معقول يدركه اخلاصة دون 
العامة كالصورة الىت اختص االنسان هبا من العقل والروية واملعاين الىت خص هبا شئ بشئ، وإىل الصورتني أشار 

  يف أي صورة ما شاء(وقال ) وصوركم فأحسن صوركم -مث صورناكم : (بقوله تعاىل
فالصورة أراد هبا ما خص " إن اهللا خلق آدم على صورته : " وقال عليه السالم) يصوركم يف االرحام -ركبك 

  االنسان هبا من اهليئة

على سبيل امللك ال على سبيل املدركة بالبصر والبصرية وهبا فضله على كثري من خلقه، وإضافته إىل اهللا سبحانه 
ونفخت فيه (بيت اهللا وناقة اهللا وحنو ذلك : البعضية والتشبيه، تعاىل عن ذلك، وذلك على سبيل التشريف له كقوله

فقد قيل هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل اهللا سبحانه ذلك سببا لعود الصور ) ويوم ينفخ يف الصور -من روحي 
فخذ أربعة من الطري (وقوله تعاىل " أن الصور فيه صورة الناس كلهم " اخلرب واالرواح إىل أجسامها وروى يف 

أي أملهن من الصور أي امليل، وقيل قطعهن صورة صورة، وقرئ صرهن وقيل ذلك لغتان يقال صرته ) فصرهن
 وصرته، وقال بعضهم صرهن أي صح هبن، وذكر اخلليل أنه يقال عصفور صوار وهو اجمليب إذا دعى وذكر أبو

  من الصرير) فصرهن(بضم الصاد وتشديد الراء وفتحها من الصر أي الشد، وقرئ ) فصرهن(بكر النقاش أنه قرئ 
  .أي الصوت ومعناه صح هبن

  .والصوار القطيع من الغنم اعتبارا بالقطع حنو الصرمة والقطيع والفرقة وسائر اجلماعة املعترب فيها معىن القطع
وصار إىل كذا انتهى إليه ومنه صري الباب ملصريه الذى ينتهى ) فصرهن(نه قرئ الصري الشق وهو املصدر وم: صري

  .وصار عبارة عن التنقل من حال إىل حال) وإليه املصري(إليه يف تنقله وحتركه قال 
) نفقد صواع امللك: (صواع امللك كان إناء يشرب به ويكال به ويقال له الصاع ويذكر ويؤنث قال تعاىل: صاع

وقيل الصاع " صاع من بر أو صاع من شعري " ويعرب عن املكيل باسم ما يكال به يف قوله )  استخرجهامث(مث قال 
  .وقيل بل الصاع هنا هو الصاع يلعب به مع كرة* ذكروا بكفى العب يف صاع : * بطن االرض، قال

  .وتصوع النبت والشعر هاج وتفرق، والكمى يصوع أقرانه أي يفرقهم
  .يذهب به إىل أنه كان مصوغا من الذهب) كصوغ املل(قرئ : صوغ
  ومن أصوافها: (قال تعاىل: صوف

وأخذ بصوفة قفاه، أي بشعره النابت، وكبش صاف وأصوف وصائف ) وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني
  .كثري الصوف

نبت عليه، والصوفان والصوفة قوم كانوا خيدمون الكعبة، فقيل مسوا بذلك الهنم تشبكوا هبا كتشبك الصوف مبا 
  .نبت أزغب



والصوىف قيل منسوب إىل لبسه الصوف وقيل منسوب إىل الصوفة الذين كانوا خيدمون الكعبة الشتغاهلم بالعبادة، 
  وقيل منسوب إىل الصوفان الذى هو نبت القتصادهم واقتصارهم

  .يف الطعم على ما جيرى جمرى الصوفان يف قلة الغناء يف الغذاء
ومسى املطر االتى يف الصيف صيفا كما مسى ) رحلة الشتاء والصيف(لفصل املقابل للشتاء، قال الصيف ا: صيف

  .املطر االتى يف الربيع ربيعا
الصوم يف االصل االمساك عن الفعل مطعما كان أو كالما : وصافوا حصلوا يف الصيف، وأصافوا دخلوا فيه صوم
  :لعلف صائم قال الشاعرأو مشيا، ولذلك قيل للفرس املمسك عن السري أو ا

وقيل للريح الراكدة صوم والستواء النهار صوم تصورا لوقوف الشمس يف كبد * خيل صيام وأخرى غري صائمة * 
  .السماء، ولذلك قيل قام قائم الظهرية

  .ومصام الفرس ومصامته موقفه
اول االطيبني واالستمناء والصوم يف الشرع إمساك املكلف بالنية من اخليط االبيض إىل اخليط االسود عن تن

فلن أكلم اليوم (فقد قيل عىن به االمساك عن الكالم بداللة قوله تعاىل ) إىن نذرت للرمحن صوما(واالستقاء وقوله 
  ).إنسيا
أي حصوهنم وكل ما يتحصن به يقال له صيصة وهبذا النظر قيل لقرن البقر صيصة ) من صياصيهم: (صيص

  .صيصة، واهللا أعلموللشوكة الىت يقاتل هبا الديك 

قيل الضبح صوت أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب، ) والعاديات ضبحا: (كتاب الضاد ضبح
وقيل هو حفيف العدو وقد يقال ذلك للعدو، وقيل الضبح كالضبع وهو مد الضبع يف العدو، وقيل أصله إحراق 

  .العود وشبه عدوه به كتشبيهه بالنار يف كثرة حركتها
الضحك انبساط الوجه وتكشر االسنان من سرور النفس ولظهور االسنان عنده مسيت مقدمات االسنان : كضح

  .الضواحك
: واستعري الضحك للسخرية وقيل ضحكت منه ورجل ضحكة يضحك من الناس وضحكة ملن يضحك منه، قال

مسفرة (ور اجملرد حنو ويستعمل يف السر) تعجبون وتضحكون -إذا هم منا يضحكون  -وكنتم منهم تضحكون (
وترى الذئب هلا تستهل * يضحك الضبع لقتلى هذيل : قال الشاعر) فتبسم ضاحكا -فليضحكوا قليال  -ضاحكة 

واستعمل للتعجب اجملرد تارة ومن هذا املعىن قصد من قال الضحك خيتص باالنسان وليس يوجد يف غريه من 
وضحكها كان للتعجب بداللة ) وامرأته قائمة فضحكت -أبكى وأنه هو أضحك و(وهلذا املعىن قال : احليوان، قال

وقول من قال حاضت ) عجيب: (إىل قوله) أألد وأنا عجوز(ويدل على ذلك أيضا قوله ) أتعجبني من أمر اهللا(قوله 
  كما تصوره بعض املفسرين فقال ضحكت مبعىن حاضت وإمنا ذكر ذلك) فضحكت(فليس ذلك تفسريا لقوله 

وأن اهللا تعاىل جعل ذلك أمارة ملا بشرت به فحاضت يف الوقت ليعلم أن محلها ليس مبنكر إذ كانت تنصيصا حلاهلا 
فإنه شبه * يضاحك الشمس منها كوكب شرق : * املرأة مادامت حتيض فإهنا حتبل، وقول الشاعر يف صفة روضة

ح حني يتفتق ضاحكا، تاللؤها بالضحك ولذلك مسى الربق العارض ضاحكا، واحلجر يربق ضاحكا ومسى البل
  .وطريق ضحوك واضح، وضحك الغدير تالال من امتالئه وقد أضحكته

  الضحى انبساط الشمس وامتداد: ضحى



 -وأخرج ضحاها  -والضحى والليل  -إال عشية أوضحاها  -والشمس وضحاها (النهار ومسى الوقت به قال 
  .وضحى يضحى تعرض للشمس) وأن حيشر الناس ضحى

أي لك أن تتصون من حر الشمس وتضحى أكل ضحى كقولك تغدى ) ظمأ فيها وال تضحىوإنك ال ت(قال 
والضحاء والغداء لطعامهما، وضاحية كل شئ ناحيته البارزة، وقيل للسماء الضواحى وليلة إضحيانة وضحياء 

  .مضيئة إضاءة الضحى
: " شرع لقوله عليه السالمواالضحية مجعها أضاحى وقيل ضحية وضحايا وأضحاة وأضحى وتسميتها بذلك يف ال

  ".من ذبح قبل صالتنا هذه فليعد 
قال قوم الضدان الشيئان اللذان حتت جنس واحد، ويناىف كل واحد منهما االخر يف أوصافه اخلاصة، وبينهما : ضد

  .كةأبعد البعد كالسواد والبياض والشر واخلري، وما مل يكونا حتت جنس واحد ال يقال هلما ضدان كاحلالوة واحلر
قالوا والضد هو أحد املتقابالت فإن املتقابلني مها الشيئان املختلفان للذات وكل واحد قبالة االخر وال جيتمعان يف 

كالضعف والنصف، : الضدان كالبياض والسواد، واملتناقضان: شئ واحد يف وقت واحد وذلك أربعة أشياء
  .خبار حنو كل إنسان ههنا، وليس كل إنسان ههناوالوجود والعدم كالبصر والعمى واملوجبة والسالبة يف اال

وكثري من املتكلمني وأهل اللغة جيعلون كل ذلك من املتضادات ويقول الضدان ما ال يصح اجتماعهما يف حمل 
  .واحد
اهللا تعاىل ال ند له وال ضد، الن الند هو االشتراك يف اجلوهر والضد هو أن يعتقب الشيئان املتنافيان على : وقيل
  واحد واهللا تعاىل منزه عن أن يكون جوهرا جنس

  .أي منافني هلم) ويكونون عليهم ضدا: (فإذا الضد له وال ند، وقوله
الضر سوء احلال إما يف نفسه لقلة العلم والفضل والعفة، وإما يف بدنه لعدم جارحة ونقص، وإما يف حالة : ضر

) وإذا مس االنسان الضر(حمتمل لثالثتها، وقوله  فهو) فكشفنا ما به من ضر(ظاهرة من قلة مال وجاه، وقوله 
لن يضروكم : (يقال ضره ضرا جلب إليه ضرا وقوله) فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه(وقوله 
وليس  -ال يضركم كيدهم شيئا (ينبههم على قلة ما يناهلم من جهتهم ويؤمنهم من ضرر يلحقهم حنو ) إال أذى

: وقال) ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم: (وقال تعاىل) ما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللاو -بضارهم شيئا 
  ).يدعو ملن ضره أقرب من نفعه(وقوله ) يدعو من دون اهللا ما ال يضره وما ال ينفعه(

  .ونه مجادافاالول يعىن به الضر والنفع اللذان بالقصد واالرادة تنبيها أنه ال يقصد يف ذلك ضرا وال نفعا لك
  وىف الثاين يريد ما يتولد

  من االستعانة به ومن عبادته، ال ما يكون منه
وال ميلكون النفسهم  -ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء (بقصده، والضراء يقابل بالسراء والنعماء، والضر بالنفع، قال 

ملاء، والضرر املضار وقد ورجل ضرير كناية عن فقد بصره وضرير الوادي شاطئه الذى ضره ا) ضرا وال نفعا
جيوز أن يكون مسندا إىل الفاعل كأنه قال ال ) وال يضار كاتب وال شهيد(وقال ) وال تضاروهن(ضاررته، قال 

) ال تضار والدة بولدها(يضارر، وأن يكون مفعوال أي ال يضارر، بأن يشغل عن صنعته ومعاشه باستدعاء شهادته 
والضرة أصلها الفعلة الىت تضر ومسى ) ضرارا لتعتدوا(مر، وإذا فتح فأمر، قال فإذا قرئ بالرفع فلفظه خرب ومعناه أ

املرأتان حتت رجل واحد كل واحدة منهما ضرة العتقادهم أهنا تضر باملرأة االخرى والجل هذا النظر منهم قال 
التزويج بضرة، ورجل والضراء " ال تسأل املرأة طالق أختها لتكفي ما يف صحفتها : " النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .مضر ذو زوجني فصاعدا، وامرأة مضر هلا ضرة
  :واالضرار محل االنسان على ما يضره وهو يف التعارف محله على أمر يكرهه وذلك على ضربني

مث (إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد، حىت يفعل منقادا، ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال : أحدمها
  ).مث نضطرهم إىل عذاب غليظ -نار أضطره إىل عذاب ال

بسبب داخل وذلك إما بقهر قوة له ال يناله بدفعها هالك كمن غلب عليه شهوة مخر أو قمار، وإما بقهر : والثاىن
 -فمن اضطر غري باغ وال عاد (قوة يناله بدفعها اهلالك كمن اشتد به اجلوع فاضطر إىل أكل ميتة وعلى هذا قوله 

فهو عام يف كل ذلك والضروري يقال على ثالثة ) أمن جييب املضطر إذا دعاه(وقال ) فمن اضطر يف خممصة
  .إما يكون على طريق القهر والقسر ال على االختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة: أحدها: أضرب
  .ما ال حيصل وجوده إال به حنو الغذاء الضرورى لالنسان يف حفظ البدن: والثاىن
ما ال ميكن أن يكون على خالفه حنو أن يقال اجلسم الواحد ال يصح حصوله يف مكانني يف حالة يقال في: والثالث

  .واحدة بالضرورة
  .وقيل الضرة أصل االمنلة وأصل الضرع والشحمة املتدلية من االلية

الضرب إيقاع شئ على شئ، ولتصور اختالف الضرب خولف بني تفاسريها كضرب الشئ باليد والعصا : ضرب
  فقلنا -فضرب الرقاب  -فاضربوا فوق االعناق واضربوا منهم كل بنان (يف وحنوها قال والس

وضرب االرض ) يضربون وجوههم -فراغ عليهم ضربا باليمني  -أن اضرب بعصاك احلجر  -اضربوه ببعضها 
به السجية وقيل هلا باملطر وضرب الدراهم اعتبارا بضرب املطرقة وقيل له الطبع اعتبارا بتأثري السكة فيه، وبذلك ش

  .الضريبة والطبيعة
وقالوا الخواهنم إذا ضربوا  -وإذا ضربتم يف االرض (والضرب يف االرض الذهاب فيها هو ضرهبا باالرجل، قال 

وضرب الفحل الناقة تشبيها ) فاضرب هلم طريقا يف البحر(ومنه ) ال يستطيعون ضربا يف االرض(وقال ) يف االرض
ك طرقها تشبيها بالطرق باملطرقة، وضرب اخليمة بضرب أوتادها باملطرقة وتشبيها باخليمة، بالضرب باملطرقة كقول

  أي) ضربت عليهم الذلة: (قال
فضربنا على (ومنه استعري ) وضربت عليهم املسكنة: (التحفتهم الذلة التحاف اخليمة مبن ضربت عليه وعلى هذا

وضرب العود والناى والبوق يكون باالنفاس وضرب ) سورفضرب بينهم ب: (وقوله) آذاهنم يف الكهف سنني عددا
: اللنب بعضه على بعض باخللط، وضرب املثل هو من ضرب الدراهم وهو ذكر شئ أثره يظهر يف غريه، قال

وملا ضرب ابن مرمي  -ولقد ضربنا للناس  -ضرب لكم مثال من أنفسكم  -واضرب هلم مثال  -ضرب اهللا مثال (
واملضاربة ضرب ) أفنضرب عنكم الذكر صفحا -واضرب هلم مثل احلياة الدنيا  -ال جدال ما ضربوه لك إ -مثال 

  .من الشركة
  .واملضربة ما أكثر ضربه باخلياطة

والتضريب التحريض كأنه حث على الضرب الذى هو بعد يف االرض، واالضطراب كثرة الذهاب يف اجلهات من 
  .ب الفحل إياهااستدعاء ضر: الضرب يف االرض، واستضراب الناقة

الضرع ضرع الناقة والشاة وغريمها، وأضرعت الشاة نزل اللنب يف ضرعها لقرب نتاجها وذلك حنو أمتر : ضرع
  وألنب إذا كثر متره ولبنه

فقيل هو يبيس الشربق، وقيل نبات أمحر ) ليس هلم طعام إال من ضريع: (وشاة ضريع عظيمة الضرع، وأما قوله



  .ر وكيفما كان فإشارة إىل شئ منكرمننت الريح يرمى به البح
وضرع إليهم تناول ضرع أمه وقيل منه ضرع الرجل ضراعة ضعف وذل فهو ضارع وضرع وتضرع أظهر 

  .الضراعة
) فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا(أي يتضرعون فأدغم ) لعلهم يضرعون -لعلهم يتضرعون  -تضرعا وخفية (قال 

  .مث جرد للمشاركة ومنه استعار النحويون لفظ الفعل املضارعواملضارعة أصلها التشارك يف الضراعة 
والضعف قد يكون يف ) ضعف الطالب واملطلوب(الضعف خالف القوة وقد ضعف فهو ضعيف، قال : ضعف

  النفس وىف البدن وىف

  .احلال وقيل الضعف والضعف لغتان
الضعف بالضم يف : ل اخلليل رمحه اهللاقا) ونريد أن منن على الذين استضعفوا(قال ) وعلم أن فيكم ضعفا: (قال

  فإن كان الذى عليه(البدن، والضعف يف العقل والرأى، ومنه قوله تعاىل 
  .ومجع الضعيف ضعاف وضعفاء) احلق سفيها أو ضعيفا

 -واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان (واستضعفته وجدته ضعيفا، قال ) ليس على الضعفاء: (قال تعاىل
قال الذين (وقوبل باالستكبار يف قوله ) إن القوم استضعفوين -نتم قالوا كنا مستضعفني يف االرض قالوا فيم ك

هو الذى خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة (وقوله ) استضعفوا للذين استكربوا
من تراب والثاىن هو الضعف  أي من نطفة أو) خلقكم من ضعف(والثاىن غري االول وكذا الثالث فإن قوله ) ضعفا

  .املوجود يف اجلنني والطفل
  .الثالث الذى بعد الشيخوخة وهو املشار إليه بأرذل العمر

والقوتان االوىل هي الىت جتعل للطفل من التحرك وهدايته واستدعاء اللنب ودفع االذى عن نفسه بالبكاء، والقوة 
من قوله ضعف إشارة إىل حالة غري احلالة االوىل ذكره منكرا الثانية هي الىت بعد البلوغ ويدل على أن كل واحد 

  .رأيت رجال فقال ىل الرجل كذا: واملنكر مىت أعيد ذكره وأريد به ما تقدم عرف كقولك
  ومىت ذكر ثانيا منكرا أريد به غري االول، ولذلك قال ابن عباس

  .فإن مع العسر يسرا: (يف قوله
فضعفه كثرة حاجاته الىت يستغىن ) وخلق االنسان ضعيفا: (وقوله" سرين لن يغلب عسر ي) " إن مع العسر يسرا

فضعف كيده إمنا هو مع من صار من عباد اهللا املذكورين ) إن كيد الشيطان كان ضعيفا: (عنها املال االعلى، وقوله
حدمها وجود والضعف هو من االلفاظ املتضايفة الىت يقتضى وجود أ) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان: (يف قوله

االخر كالنصف والزوج، وهو تركب قدرين متساويني وخيتص بالعدد، فإذا قيل أضعفت الشئ وضعفته وضاعفته 
  .ضممت إليه مثله فصاعدا

) وإن تك حسنة يضاعفها -يضاعف هلا العذاب ضعفني (ضاعفت أبلغ من ضعفت، وهلذا قرأ أكثرهم : قال بعضهم
واملضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون عشر أمثاهلا، وقيل ) اهلامن جاء باحلسنة فله عشر أمث: (وقال

ضعفته بالتخفيف ضعفا فهو مضعوف، فالضعف مصدر والضعف اسم كالشئ والشئ، فضعف الشئ هو الذى 
يثنيه، ومىت أضيف إىل عدد اقتضى ذلك العدد ومثله حنو أن يقال ضعف العشرة وضعف املائة فذلك عشرون 

  خالف، وعلى هذا ومائتان بال
  وما إن جزاك الضعف من أحد قبلى* جزيتك ضعف الود ملا اشتكيته : قول الشاعر



وإذا قيل أعطه ضعفى واحد فإن ذلك اقتضى الواحد ومثليه وذلك ثالثة الن معناه الواحد واللذان يزاوجانه وذلك 
فإن ذلك جيرى جمرى الزوجني يف أن كل ثالثة، هذا إذا كان الضعف مضافا، فأما إذا مل يكن مضافا فقلت الضعفني 

واحد منهما يزاوج االخر فيقتضى ذلك اثنني الن كل واحد منهما يضاعف االخر فال خيرجان عن االثنني خبالف ما 
ال تأكلوا الربا (وقوله ) أولئك هلم جزاء الضعف(إذا أضيف الضعفان إىل واحد فيثلثهما حنو ضعفى الواحد، وقوله 

قد قيل أتى باللفظني على التأكيد وقيل بل املضاعفة من الضعف المن الضعف، واملعىن ما يعدونه ف) أضعافا مضاعفة
ميحق اهللا (وكقوله ) وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا(ضعفا فهو ضعف أي نقص كقوله 

  *ى نقص زياديت زيادة شيب وه: * ، وهذا املعىن أخذه الشاعر فقال)الربا ويرىب الصدقات
فإهنم سألوه أن يعذهبم عذابا بضالهلم، وعذابا بإضالهلم كما أشار إليه بقوله ) فآهتم عذابا ضعفا من النار(وقوله 

أي لكل ) لكل ضعف ولكن ال تعلمون(وقوله ) ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم(
لكل منهم ومنكم ضعف ما يرى االخر فإن من العذاب ظاهرا وباطنا وقيل أي ) ما لكم من العذاب(منهم ضعف 

  .وكل يدرك من االخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له العذاب الباطن
  .الضغث قبضة رحيان أو حشيش أو قضبان ومجعه أضغاث: ضغث

حزم أخالط من ) اث أحالمقالوا أضغ(وبه شبه االحالم املختلطة الىت ال يتبني حقائقها، ) وخذ بيدك ضغثا(قال 
  .االحالم
وبه شبه الناقة فقالوا ذات ) أن لن خيرج اهللا أضغاهنم(الضغن والضغن احلقد الشديد، ومجعه أضغان، قال : ضغن

  .ضغن، وقناة ضغنة عوجاء واالضغان االشتمال بالثوب وبالسالح وحنومها
  فمن اهتدى: (عاىلالضالل العدول عن الطريق املستقيم ويضاده اهلداية، قال ت: ضل

ويقال الضالل لكل عدول عن املنهج عمدا كان أو سهوا، يسريا ) فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها
استقيموا ولن " كان أو كثريا، فإن الطريق املستقيم الذى هو املرتضى صعب جدا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من وجه وكوننا ضالني من وجوه كثرية، فإن االستقامة والصواب  كوننا مصيبني: وقال بعض احلكماء" حتصوا 
  .جيرى جمرى املقرطس من املرمى وما عداه من اجلوانب كلها ضالل

  يا رسول اهللا: وملا قلنا روى عن بعض الصاحلني أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فقال

وإذا ) " فاستقم كما أمرت(قوله : الذى شيبك منها ؟ فقالشيبتين سورة هود وأخواهتا فما " يروى لنا أنك قلت 
كان الضالل ترك الطريق املستقيم عمدا كان أو سهوا، قليال كان أو كثريا، صح أن يستعمل لفظ الضالل ممن 

يكون منه خطأ ما ولذلك نسب الضالل إىل االنبياء وإىل الكفار، وإن كان بني الضاللني بون بعيد، أال ترى أنه قال 
  .أي غري مهتد ملا سيق إليك من النبوة) ووجدك ضاال فهدى(يف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال يف يعقوب
إشارة إىل شغفه بيوسف وشوقه إليه وكذلك ) إن أبانا لفى ضالل مبني: (وقال أوالده) إنك لفى ضاللك القدمي(
تنبيه أن ذلك منه سهو، ) وأنا من الضالني(م وقال عن موسى عليه السال) قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل مبني(

  .أي تنسى وذلك من النسيان املوضوع عن االنسان) أن تضل إحدامها(وقوله 
ضالل يف العلوم النظرية كالضالل يف معرفة اهللا ووحدانيته ومعرفة النبوة وحنومها : والضالل من وجه آخر ضربان

وضالل يف العلوم ) وكتبه ورسله واليوم االخر فقد ضل ضالال بعيدا من يكفر باهللا ومالئكته(املشار إليهما بقوله 
العملية كمعرفة االحكام الشرعية الىت هي العبادات، والضالل البعيد إشارة إىل ما هو كفر كقوله على ما تقدم من 



أولئك يف (ه وكقول) إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالال بعيدا(وقوله ) ومن يكفر باهللا(قوله 
قد ضلوا من  -إن أنتم إال يف ضالل كبري (أي يف عقوبة الضالل البعيد، وعلى ذلك قوله ) العذاب والضالل البعيد

  )أئذا ضللنا يف االرض(وقوله ) قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل
  .كناية عن املوت واستحالة البدن

أي ال يضل عن رىب ) يف كتاب ال يضل رىب وال ينسى(نصارى وقوله فقد قيل عىن بالضالني ال) وال الضالني(وقوله 
  .أي يف باطل وإضالل النفسهم) كيدهم يف تضليل(وال يضل رىب عنه أي ال يغفله، وقوله 

إما بأن يضل عنك الشئ كقولك أضللت : أن يكون سببه الضالل وذلك على وجهني: واالضالل ضربان، أحدمها
  .حتكم بضالله، والضالل يف هذين سبب االضالل البعري أي ضل عىن، وإما أن

هلمت طائفة منهم : (أن يكون االضالل سببا للضالل وهو أن يزين لالنسان الباطل ليضل كقوله: والضرب الثاين
أي يتحرون أفعاال يقصدون هبا أن تضل فال حيصل من فعلهم ذلك إال ما فيه ) وما يضلون إال أنفسهم -أن يضلوك 

ويريد  -ولقد أضل منكم جبال كثريا : (وقال يف الشيطان) وألضلنهم وألمنينهم(قال عن الشيطان ضالل أنفسهم و
  وال تتبع اهلوى -الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا 

  أحدمها أن يكون: وإضالل اهللا تعاىل لالنسان على أحد وجهني) فيضلك عن سبيل اهللا
بذلك يف الدنيا ويعدل به عن طريق اجلنة إىل النار يف االخرة سببه الضالل وهو أن يضل االنسان فيحكم اهللا عليه 

  .وذلك إضالل هو حق وعدل، فاحلكم على الضال بضالله والعدول به عن طريق اجلنة إىل النار عدل وحق
والثاىن من إضالل اهللا هو أن اهللا تعاىل وضع جبلة االنسان على هيئة إذا راعى طريقا حممودا كان أو مذموما ألفه 

استطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه ويصري ذلك كالطبع الذى يأىب على الناقل، ولذلك قيل العادة طبع و
  .ثان

وهذه القوة يف االنسان فعل إهلى، وإذا كان كذلك وقد ذكر يف غري هذا املوضع أن كل شئ يكون سببا يف وقوع 
اهللا من هذا الوجه فيقال أضله اهللا ال على الوجه فعل صح نسبة ذلك الفعل إليه فصح أن ينسب ضالل العبد إىل 

الذى يتصوره اجلهلة وملا قلناه جعل االضالل املنسوب إىل نفسه للكافر والفاسق دون املؤمن بل نفى عن نفسه 
وقال يف الكافر ) فلن يضل أعماهلم، سيهديهم -وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم : (أضالل املؤمن فقال

  كذلك يضل اهللا -وما يضل به إال الفاسقني  -تعسا هلم وأضل أعماهلم ف(والفاسق 
واخلتم على القلب يف ) ونقلب أفئدهتم(وعلى هذا النحو تقليب االفئدة يف قوله ) ويضل اهللا الظاملني -الكافرين 

  ).يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا: (وزيادة املرض يف قوله) ختم اهللا على قلوهبم(قوله 
  .لضم اجلمع بني الشيئني فصاعداا: ضم
واالضمامة مجاعة من الناس أو من الكتب أو الرحيان أو ) واضمم إليك جناحك -واضمم يدك إىل جناحك (قال 

  .حنو ذلك، وأسد ضمضم وضماضم يضم الشئ إىل نفسه
  .وقيل بل هو اجملتمع اخللق، وفرس سباق االضاميم إذا سبق مجاعة من االفراس دفعة واحدة

يقال ضمر ضمورا ) وعلى كل ضامر(الضامر من الفرس اخلفيف اللحم من االعمال ال من اهلزال، قال : ضمر
  .واضطمر فهو مضطمر، وضمرته أنا، واملضمار املوضع الذى يضمر فيه

  .والضمري ما ينطوى عليه القلب ويدق على الوقوف عليه، وقد تسمى القوة احلافظة لذلك ضمريا
علق مضنة : أي ما هو ببخيل، والضنة هو البخل بالشئ النفيس وهلذا قيل) الغيب بضننيوما هو على (قال : ضن



  ومضنة، وفالن ضىن بني أصحايب أي هو النفيس الذى أضن به،
  .ضننت: ضننت بالشئ ضنا وضنانة، وقيل: يقال
  .املزكوم أي ضيقا وقد ضنك عيشه، وامرأة ضناك، مكتنزة والضناك الزكام واملضنوك) معيشة ضنكا: (ضنك

أي يشاكلون، وقيل أصله اهلمز، وقد قرئ به، والضهياء املرأة الىت ال حتيض ) يضاهون قول الذين كفروا: (ضاهى
  .ومجعه ضهى

  ).ال يضركم كيدهم شيئا: (، وقوله)ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون(الضري املضرة يقال ضاره وضره، قال : ضري
  .صله فعلى فكسرت الضاد للياء، وقيل ليس يف كالمهم فعلىأي ناقصة أ) تلك إذا قسمة ضيزى: (ضيز
إنا ال نضيع أجر من أحسن  -ال أضيع عمل عامل منكم (ضاع الشئ يضيع ضياعا، وأضعته وضيعته، قال : ضيع

وضيعة الرجل عقاره الذى يضيع ما مل يفتقد ومجعه ) ال يضيع أجر احملسنني -وما كان اهللا ليضيع إميانكم  -عمال 
  .وتضيع الريح إذا هبت هبوبا يضيع ماهبت عليه ضياع،
أصل الضيف امليل، يقال ضفت إىل كذا وأضفت كذا إىل كذا، وضافت الشمس للغروب وتضيفت : ضيف

وضاف السهم عن اهلدف وتضيف، والضيف من مال إليك نازال بك، وصارت الضيافة متعارفة يف القرى وأصل 
واجلمع يف عامة كالمهم وقد جيمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان، الضيف مصدر، ولذلك استوى فيه الواحد، 

ويقال استضفت فالنا فأضافين وقد ضفته ضيفا ) إن هؤالء ضيفي -وال ختزون يف ضيفي  -ضيف إبراهيم : (قال
  .فأنا ضائف وضيف

ئ يثبت بثبوته وتستعمل االضافة يف كالم النحويني يف اسم جمرور يضم إليه اسم قبله، وىف كالم بعضهم يف كل ش
  .آخر كاالب واالبن واالخ والصديق، فإن كل ذلك يقتضى وجوده وجود آخر، فيقال هلذه االمساء املتضايفة

وضاق : (والضيقة يستعمل يف الفقر والبخل والغم وحنو ذلك، قال: الضيق ضد السعة، ويقال الضيق أيضا: ضيق
وضاقت عليهم االرض مبا  -ضيقا حرجا  -صدري ويضيق  -وضائق به صدرك (أي عجز عنهم وقال ) هبم ذرعا
  وال تك -وضاقت عليهم أنفسهم  -رحبت 

ينطوى على تضييق النفقة ) وال تضاروهن لتضيقوا عليهن: (كل ذلك عبارة عن احلزن وقوله) يف ضيق مما ميكرون
  . ضدهوتضييق الصدر، ويقال يف الفقر ضاق وأضاق فهو مضيق واستعمال ذلك فيه كاستعمال الوسع يف

: وأضأن الرجل إذا كثر ضأنه، وقيل الضائنة واحد الضأن ضوأ) من الضأن اثنني: (الضأن معروف، قال: ضأن
 -فلما أضاءت ما حوله : (الضوء ما انتشر من االجسام النرية ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءها غريها قال

ولقد آتينا : (ومسى كتبه املهتدى هبا ضياء يف حنو قوله) ياتيكم بضياء -يكاد زيتها يضئ  -كلما أضاء هلم مشوا فيه 
  )موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا

الطبع أن تصور الشئ بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من اخلتم وأخص من : كتاب الطاء طبع
  .النقش، والطابع واخلامت ما يطبع به وخيتم

  كتسمية الفعل إىل االلة والطابع فاعل ذلك وقيل للطابع طابع وذلك
كذلك نطبع على  -كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون  -فطبع على قلوهبم : (حنو سيف قاطع، قال

وبه اعترب الطبع والطبيعة الىت هي السجية فإن ) ختم اهللا على قلوهبم: (وقد تقدم الكالم يف قوله) قلوب املعتدين
حيث اخللقة وإما من حيث العادة وهو فيما ينقش به من حيث اخللقة  ذلك هو نقش النفس بصورة ما إما من



  .وطبيعة النار وطبيعة الدواء ما سخر اهللا له من مزاجه* وتأىب الطباع على الناقل : * أغلب، وهلذا قيل
كذلك نطبع على قلوب (و ) طبع اهللا على قلوهبم(وطبع السيف صدؤه ودنسه وقيل رجل طبع وقد محل بعضهم 

) أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم: (وقوله) بل ران على قلوهبم: (على ذلك ومعناه دنسه كقوله) تديناملع
وقيل طبعت املكيال إذا مالته وذلك لكون امللء كالعالمة املانعة من تناول بعض ما فيه، والطبع املطبوع أي اململوء 

طابقة من االمساء املتضايفة وهو أن جتعل الشئ فوق آخر امل: طبق* كزوايا الطبع مهت بالوجل : * قال الشاعر
  بقدره، ومنه طابقت
وكان طباق اخلف أو قل زائدا مث يستعمل الطباق يف الشئ الذى * إذا الوذ الظل القصري خبفه : النعل، قال الشاعر

مل يف أحدمها دون االخر يكون فوق االخر تارة وفيما يوافق غريه تارة كسائر االشياء املوضوعة ملعنيني، مث يستع
لتركنب طبقا عن : (أي بعضها فوق بعض وقوله) الذى خلق سبع مسوات طباقا: (كالكأس والراوية وحنو مها قال

أي يترقى منزال عن منزل وذلك إشارة إىل أحوال االنسان من ترقيه يف أحوال شىت يف الدنيا حنو ما أشار إليه ) طبق
  وأحوال شىت يف االخرة) فةخلقكم من تراب مث من نط: (بقوله

  .من النشور والبعث واحلساب وجواز الصراط إىل حني املستقر يف إحدى الدارين
وقيل لكل مجاعة متطابقة هم يف أم طبق، وقيل الناس طبقات، وطابقته على كذا وتطابقوا وأطبقوا عليه ومنه جواب 

  .يطابق السؤال
وضع عليه الفواكه وملا يوضع على رأس الشئ طبق ولكل فقرة من فقار واملطابقة يف املشى كمشى املقيد، ويقال ملا ي

  الظهر طبق لتطابقها،
وطبقته بالسيف اعتبارا مبطابقة النعل، وطبق الليل والنهار ساعاته املطابقة، وأطبقت عليه الباب، ورجل عياياء 

ليه الضراب فعجز عنه وعرب عن طباقاء ملن انغلق عليه الكالم من قوهلم أطبقت الباب، وفحل طباقاء انطبق ع
الطحو كالدحو وهو بسط الشئ والذهاب به، : طحا: وافق شن طبقة ومها قبيلتان: الداهية ببنت الطبق، وقوهلم

  .أي ذهب* طحا بك قلب يف احلسان طروب : * قال الشاعر) واالرض وما طحاها: (قال
يته من طرح أي بعد، والطرح املطروح لقلة االعتداد الطرح إلقاء الشئ وإبعاده والطروح املكان البعيد، ورأ: طرح

  ).اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا: (به، قال
ويا قوم من ينصرين من اهللا إن : (الطرد هو االزعاج واالبعاد على سبيل االستخفاف، يقال طردته، قال تعاىل: طرد

ويقال أطرده السلطان وطرده ) من الظاملنيفتطردهم فتكون  -وما أنا بطارد املؤمنني  -وال تطرد الذين  -طردهتم 
  إذا أخرجه عن بلده

  .وأمر أن يطرد من مكان حله ومسى ما يثار من الصيد طردا وطريدة
  .ومطاردة االقران مدافعة بعضهم بعضا، واملطرد ما يطرد به، واطراد الشئ متابعة بعضه بعضا

أقم الصالة  -فسبح وأطراف النهار : (ا، قالطرف الشئ جانبه ويستعمل يف االجسام واالوقات وغريمه: طرف
هو كرمي الطرفني أي االب واالم وقيل الذكر واللسان إشارة إىل العفة، وطرف العني : ومنه استعري) طريف النهار

قبل أن يرتد إليك : (جفنه، والطرف حتريك اجلفن وعرب به عن النظر إذ كان حتريك اجلفن الزمه النظر، وقوله
) ليقطع طرفا: (عبارة عن إغضائهن لعفتهن، وطرف فالن أصيب طرفه، وقوله) اصرات الطرففيهن ق -طرفك 

ننقصها من : (فتخصيص قطع الطرف من حيث إن تنقيص طرف الشئ يتوصل به إىل توهينه وإزالته، ولذلك قال
وناقة طرفة والطراف بيت أدم يؤخذ طرفه ومطرف اخلز ومطرف ما جيعل له طرف، وقد أطرفت ماال، ) أطرافها



ومستطرفة ترعى أطراف املرعى كالبعري، والطريف ما يتناوله، ومنه قيل مال طريف ورجل طريف ال يثبت على 
  امرأة،

والطرف الفرس الكرمي وهو الذى يطرف من حسنه، فالطرف يف االصل هو املطروف أي املنظور إليه كالنقض يف 
  .يما حيسن حىت يثبت عليه النظرمعىن املنقوض، وهبذا النظر قيل هو قيد النواظر ف

وعنه استعري كل مسلك يسلكه ) طريقا يف البحر(الطريق السبيل الذى يطرق باالرجل أي يضرب، قال : طرق
وقيل طريقة من النخل تشبيها بالطريق يف ) ويذهبا بطريقتكم املثلى: (االنسان يف فعل حممودا كان أو مذموما، قال

ضرب إال أنه أخص النه ضرب توقع كطرق احلديد باملطرقة، ويتوسع فيه توسعهم االمتداد والطرق يف االصل كال
يف الضرب، وعنه استعري طرق احلصى للتكهن، وطرق الدواب املاء باالرجل حىت تكدره حىت مسى املاء الدنق 

 أن يركب طرقا، وطارقت النعل وطرقتها وتشبيها بطرق النعل يف اهليئة، قيل طارق بني الدرعني، وطرق اخلواىف
طرق أهله طروقا، وعرب عن : بعضها بعضا، والطارق السالك للطريق، لكن خص يف التعارف باالتى ليال فقيل

  النجم بالطارق الختصاص
وعن احلوادث الىت تأتى ليال بالطوارق، * حنن بنات طارق : * قال الشاعر) والسماء والطارق: (ظهوره بالليل، قال

طرقت به دوين وعيىن هتمل وباعتبار الضرب * كأىن أنا املطروق دونك بالذى : لشاعروطرق فالن قصد ليال، قال ا
قيل طرق الفحل الناقة وأطرقتها واستطرقت فالنا فحال، كقولك ضرهبا الفحل وأضربتها واستضربته فحال، ويقال 

  .للناقة طروقة، وكىن بالطروقة عن املرأة
أي ضاربا له كالضرب باملطرقة وباعتبار الطريق، قيل جاءت  وأطرق فالن أغضى كأنه صار عينه طارقا لالرض

االبل مطاريق أي جاءت على طريق واحد، وتطرق إىل كذا حنو توسل وطرقت له جعلت له طريقا، ومجع الطريق 
) هم درجات عند اهللا: (إشارة إىل اختالفهم يف درجاهتم كقوله) كنا طرائق قددا: (طرق، ومجع طريقة طرائق، قال

ورجل مطروق فيه لني، واسترخاء ) ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق: (اق السماء يقال هلا طرائق، قال اهللا تعاىلوأطب
  من قوهلم هو

مطروق أي أصابته حادثة لينته أو النه مضروب كقولك مقروع أو مدوخ أو لقوهلم ناقة مطروقة تشبيها هبا يف 
  .الذلة
لطراء والطراوة، يقال طريت كذا فطرى، ومنه املطراة من الثياب، أي غضا جديدا من ا) حلما طريا: (قال: طرى

  .واالطراء مدح جيدد ذكره وطرأ باهلمز طلع
  .مها حرفان وليس من قوهلم طس وطسوس يف شئ: طس

قال وقد اختص بالرب فيما ) وطعامه متاعا لكم: (الطعم تناول الغذاء ويسمى ما يتناول منه طعم وطعام، قال: طعم
وال : (قال" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعري " عيد روى أبو س

فإذا (أي إطعامه الطعام ) وال حيض على طعام املسكني -طعام االثيم  -طعاما ذا غصة  -طعام إال من غسلني 
قيل وقد يستعمل ) اح فيما طعمواليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جن: (وقال تعاىل) طعمتم فانتشروا

  إمنا: وقال بعضهم) من شرب منه فليس مىن ومن مل يطعمه فإنه مىن: (طعمت يف الشراب كقوله
تنبيها أنه حمظور أن يتناول إال غرفة مع طعام كما أنه حمظور عليه أن يشربه إال غرفة فإن املاء ) ومن مل يطعمه(قال 

: ال ومن مل يشربه لكان يقتضى أن جيوز تناوله إذا كان يف طعام، فلما قالقد يطعم إذا كان مع شئ ميضغ، ولو ق



بني أنه ال جيوز تناوله على كل حال إال قدر املستثىن وهو الغرفة باليد، وقول النيب صلى اهللا عليه ) ومن مل يطعمه(
: واستطعمه فأطعمه، قال فتنبيه منه أنه يغذى خبالف سائر املياه،" إنه طعام طعم وشفاء سقم " وسلم يف زمزم 

الذى أطعمهم من  -أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه  -ويطعمون الطعام  -وأطعموا القانع واملعتر  -استطعما أهلها (
إذا استطعمكم االمام : " وقال عليه الصالة والسالم) وما أريد أن يطعمون -وهو يطعم وال يطعم  -جوع 

ياح فلقنوه، ورجل طاعم حسن احلال، ومطعم مرزوق، ومطعام كثري أي إذا استخلفكم عند االرت" فأطعموه 
  .االطعام، ومطعم كثري الطعم، والطعمة ما يطعم

وطعنا يف الدين : (الطعن الضرب بالرمح وبالقرن وما جيرى جمرامها، وتطاعنوا واطعنوا واستعري للوقيعة، قال: طعن
  وطعنوا -

  ).يف دينكم
إنه طغى (ا وأطغاه كذا محله على الطغيان، وذلك جتاوز احلد يف العصيان، قال طغوت وطغيت طغوانا وطغيان: طغى

) وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضىب -قاال ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى (وقال ) إن االنسان ليطغى -
وأن للطاغني لشر مآب  -ا إال طغيانا كبري -يف طغياهنم يعمهون  -فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا : (وقال تعاىل

تنبيها أهنم مل يصدقوا إذا خوفوا بعقوبة ) كذبت مثود بطغواها(والطغوى االسم منه، قال ) قال قرينه ربنا ما أطغيته -
  .طغياهنم
  .تنبيها أن الطغيان ال خيلص االنسان فقد كان قوم نوح أطغى منهم فأهلكوا) هم أظلم وأطغى(وقوله 
فإشارة إىل الطوفان املعرب ) بالطاغية) فأهلكوا(فاستعري الطغيان فيه لتجاوز املاء احلد وقوله ) اءإنا ملا طغى امل(وقوله 

  والطاغوت عبارة) إنا ملا طغى املاء(عنه بقوله 

والذين اجتنبوا  -فمن يكفر بالطاغوت (عن كل متعد وكل معبود من دون اهللا ويستعمل يف الواحد واجلمع، قال 
  -الطاغوت 
فعبارة عن كل متعد، وملا تقدم مسى الساحر والكاهن ) يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت -م الطاغوت أولياؤه

واملارد من اجلن والصارف عن طريق اخلري طاغوتا ووزنه فيما قيل فعلوت حنو جربوت وملكوت، وقيل أصله 
  .فتاح ما قبلهطغووت ولكن قلب الم الفعل حنو صاعقة وصاقعة مث قلب الواو ألفا لتحركه وان

  .الطفيف الشئ النزر ومنه الطفافة ملا ال يعتد به، وطفف الكيل قلل نصيب املكيل له يف إيفائه واستيفائه: طف
  ).ويل للمطففني: (قال
  .يقال طفق يفعل كذا كقولك أخذ يفعل كذا ويستعمل يف االجياب دون النفى، ال يقال ما طفق: طفق
الطفل الولد مادام ناعما، وقد يقع على اجلمع، قال : طفل) وطفقا خيصفان - فطفق مسحا بالسوق واالعناق: (قال

  .وقد جيمع على أطفال) أو الطفل الذين مل يظهروا -مث خيرجكم طفال (
وباعتبار النعومة قيل امرأة طفلة وقد طفلت طفولة وطفالة، واملطفل من الظبية الىت معها ) وإذا بلغ االطفال: (قال

  طفلها، وطفلت
وأما طفل إذا أتى * وعلى االرض غيابات الطفل : * شمس إذا مهت بالدور وملا يستمكن الضح من االرض قالال

طعاما مل يدع إليه فقيل إمنا هو من طفل النهار وهو إتيانه يف ذلك الوقت، وقيل هو أن يفعل فعل طفيل العرائس 
  .وكان رجال معروفا حبضور الدعوات يسمى طفيال

  .املطر وهو ما له أثر قليلالطل أضعف : طلل



وطل االرض فهى مطلولة ومنه طل دم فالن إذا قل االعتداد به، ويصري أثره كأنه ) فإن مل يصبها وابل فطل: (قال
  .طل، وملا بينهما من املناسبة قيل الثر الدار طلل ولشخص الرجل املترائى طلل، وأطل فالن أشرف طلله

والفرق بني املوضعني أن يف ) يريدون ليطفئوا نور اهللا -دون أن يطفئوا نور اهللا يري(طفئت النار وأطفأهتا، قال : طفئ
  .يقصدون أمرا يتوصلون به إىل إطفاء نور اهللا) ليطفئوا(يقصدون إطفاء نور اهللا وىف قوله ) يريدون أن يطفئوا(قوله 
  الطلب الفحص عن وجود الشئ: طلب

  .عينا كان أو معىن
  وأطلبت فالنا إذا أسعفته ملا طلب وإذا) ضعف الطالب واملطلوب: (وقال )فلن تستطيع له طلبا(قال 

  .أحوجته إىل الطلب، وأطلب الكأل إذا تباعد حىت احتاج أن يطلب
  .طالوت اسم أعجمى: طلت
  .الطلح شجر، الواحدة طلحة: طلح
  .وإبل طالحى منسوب إليه وطلحة مشتكية من أكله) وطلح منضود(قال 

  .هزول اجملهود ومنه ناقة طليح أسفار، والطالح منه، وقد يقابل به الصالحوالطلح والطليح امل
واملطلع ) حىت مطلع الفجر) (فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس: (طلع الشمس طلوعا ومطلعا، قال: طلع

ل فه(وعنه استعري طلع علينا فالن واطلع، قال ) حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم(موضع الطلوع 
، واستطلعت )لعلى أطلع إىل إله موسى -أطلع الغيب : (وقال) فأطلع إىل إله موسى: (قال) فاطلع -أنتم مطلعون 

  رأيه وأطلعتك على كذا، وطلعت
عنه غبت والطالع ما طلعت عليه الشمس واالنسان، وطليعة اجليش أول من يطلع، وامرأة طلعة قبعة تظهر رأسها 

أي ما طلع ) طلعها كأنه رءوس الشياطني -هلا طلع نضيد (لطلوع قيل طلع النخل مرة وتستر أخرى، وتشبيها با
  .ملء الكف: وقد أطلعت النخل وقوس طالع الكف) وخنل طلعها هضيم(منها 
أصل الطالق التخلية من الوثاق، يقال أطلقت البعري من عقاله وطلقته وهو طالق وطلق بال قيد، ومنه استعري : طلق

 -الطالق مرتان  -فطلقوهن لعدهتن : (خليتها فهى طالق أي خمالة عن حبالة النكاح، قال طلقت املرأة حنو
خاص يف الرجعية ) وبعولتهن أحق بردهن: (فهذا عام يف الرجعية وغري الرجعية، وقوله) واملطلقات يتربصن بأنفسهن

  .يعىن الزوج الثاين) يهما أن يتراجعافإن طلقها فال جناح عل(أي بعد البني ) فإن طلقها فال حتل له من بعد: (وقوله
وقيل للحالل ) انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون -فانطلقوا وهم يتخافتون : (وانطلق فالن إذا مر متخلفا، وقال تعاىل

  طلق أي مطلق
  .ال حظر عليه، وعدا الفرس طلقا أو طلقني اعتبارا بتخلية سبيله

وطلق يده وأطلقها عبارة عن اجلود، وطلق الوجه وطليق الوجه إذا مل  واملطلق يف االحكام ما ال يقع منه استثناء،
وليلة طلقة لتخلية االبل للماء * تطلقه طورا وطورا تراجع : * يكن كاحلا، وطلق السليم خاله الوجع، قال الشاعر

  .وقد أطلقها
فإذا جاءت الطامة : (ك، قالالطم البحر املطموم يقال له الطم والرم وطم على كذا ومسيت القيامة طامة لذل: طم

  ).الكربى
  الطمث دم احليض واالفتضاض: طمث



ومنه استعري ما طمث هذه ) مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان: (والطامث احلائض وطمث املرأة إذا افتضها، قال
  .الروضة أحد قبلنا أي ما افتضها، وما طمث الناقة مجل

ولو (أي أزل صورهتا ) ربنا اطمس على أمواهلم -لنجوم طمست وإذا ا: (الطمس إزالة االثر باحملو، قال: طمس
  من قبل أن نطمس: (أي أزلنا ضوأها وصورهتا كما يطمس االثر، وقوله) نشاء لطمسنا على أعينهم

منهم من قال عىن ذلك يف الدنيا وهو أن يصري على وجوههم الشعر فتصري صورهم كصورة القردة ) وجوها
وهو أن تصري ) وأما من أوتى كتابه وراء ظهره: (ك هو يف االخرة إشارة إىل ما قالوالكالب، ومنهم من قال ذل

) وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه: (عيوهنم يف قفاهم، وقيل معناه يردهم عن اهلداية إىل الضاللة كقوله
  .البواروقيل عىن بالوجوه االعيان والرؤساء ومعناه جنعل رؤساءهم أذنابا وذلك أعظم سبب 

إنا نطمع أن : (الطمع نزوع النفس إىل الشئ شهوة له، طمعت أطمع طمعا وطماعية فهو طمع وطامع، قال: طمع
وملا كان أكثر الطمع من أجل اهلوى قيل الطمع طبع ) خوفا وطمعا -أفتطمعون أن يؤمنوا لكم  -يغفر لنا ربنا 

  .والطمع يدنس االهاب
يا أيتها  -ولكن ليطمئن قلىب  -ولتطمئن به قلوبكم : (بعد االنزعاج، قال الطمأنينة واالطمئنان السكون: طمن

  تنبيها أن) أال بذكر اهللا تطمئن القلوب: (وهى أن ال تصري أمارة بالسوء، وقال تعاىل) النفس املطمئنة
وقلبه : (لهوقو) ولكن ليطمئن قلىب: (مبعرفته تعاىل واال كثار من عبادته يكتسب اطمئنان النفس املسئول بقوله

  .واطمأن وتطامن يتقاربان لفظا ومعىن) ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا -فإذا اطمأننتم : (وقال) مطمئن باالميان
يقال طهرت املرأة طهرا وطهارة وطهرت والفتح أقيس الهنا خالف طمثت، والنه يقال طاهرة وطاهر مثل : طهر

  .قائمة وقائم وقاعدة وقاعد
طهارة جسم وطهارة نفس ومحل عليهما عامة االيات، يقال طهرته فطهر وتطهر واطهر فهو طاهر  والطهارة ضربان
 -فال تقربوهن حىت يطهرن : (أي استعملوا املاء أو ما يقوم مقامه، قال) وإن كنتم جنبا فاطهروا: (ومتطهر، قال
حىت (ري ويؤكد ذلك قراءة من قرأ فدل باللفظني على أنه ال جيوز وطؤهن إال بعد الطهارة والتطه) فإذا تطهرن

أي التاركني للذنب والعاملني للصالح، وقال ) وحيب املتطهرين(أي يفعلن الطهارة الىت هي الغسل، قال ) يطهرن
  -أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون  -رجال حيبون أن يتطهروا (فيه 

أي خمرجك من مجلتهم ومنزهك أن تفعل ) ين كفرواومطهرك من الذ: (فإنه يعىن تطهري النفس) واهللا حيب املطهرين
ال ميسه  -أطهر لقلوبكم  -ذلكم أزكى لكم وأطهر  -وطهرك واصطفاك  -ويطهركم تطهريا : (فعلهم وعلى هذا

  .أي إنه ال يبلغ حقائق معرفته إال من طهر نفسه وتنقى من درن الفساد) إال املطهرون
هلم : (وقوله تعاىل) هن أطهر لكم: (ذلك على سبيل التهكم حيث قال هلم فإهنم قالوا) إهنم أناس يتطهرون: (وقوله

) عربا أترابا: (أي مطهرات من درن الدنيا وأجناسها، وقيل من االخالق السيئة بداللة قوله) فيها أزواج مطهرة
وطهر : (وقوله قيل معناه نفسك فنقها من املعايب) وثيابك فطهر: (وقوله) مرفوعة مطهرة: (وقوله يف صفة القرآن

  .فحث على تطهري الكعبة من جناسة االوثان) وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بيىت: (، وقوله)بيىت
هو الذى أنزل السكينة يف : (وقال بعضهم يف ذلك حث على تطهري القلب لدخول السكينة فيه املذكورة يف قوله

  :بويه يف قوهلموالطهور قد يكون مصدرا فيما حكى سي) قلوب املؤمنني
تطهرت طهورا وتوضأت وضوءا فهذا مصدر على فعول ومثله وقدت وقودا، ويكون امسا غري مصدر كالفطور يف 
كونه امسا ملا يفطر به وحنو ذلك الوجور والسعوط والذرور، ويكون صفة كالرسول وحنو ذلك من الصفات وعلى 



وأنزلنا من السماء  -ويسقى من ماء صديد : (كره يف قولهتنبيها أنه خبالف ما ذ) وسقاهم رهبم شرابا طهورا(هذا 
الطهور مبعىن املطهر، وذلك ال يصح من حيث اللفظ الن فعوال : قال أصحاب الشافعي رضى اهللا عنه) ماء طهورا

  .ال يبىن من أفعل وفعل وإمنا يبىن ذلك من فعل
ضرب ال يتعداه الطهارة كطهارة الثوب : وقيل إن ذلك اقتضى التطهري من حيث املعىن، وذلك أن الطاهر ضربان

فإنه طاهر غري مطهر به، وضرب يتعداه فيجعل غريه طاهرا به، فوصف اهللا تعاىل املاء بأنه طهور تنبيها على هذا 
  .املعىن
وأصل الطيب ما ) فإن طنب لكم -فانكحوا ما طاب لكم (يقال طاب الشئ يطيب طيبا فهو طيب، قال : طيب

  تستلذه النفس، والطعام الطيب يف الشرع ما كان متناوال من حيث ما جيوز، وبقدر تستلذه احلواس وما
ما جيوز، ومن املكان الذى جيوز فإنه مىت كان كذلك كان طيبا عاجال وآجال ال يستوخم، وإال فإنه وإن كان طيبا 

ال حترموا  - حالال طيبا فكلوا مما رزقكم اهللا -كلوا من طيبات ما رزقناكم (عاجال مل يطب آجال وعلى ذلك قوله 
: وقوله) والطيبات من الرزق(وهذا هو املراد بقوله ) كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا -طيبات ما أحل اهللا لكم 

  اليوم(

  .إشارة إىل الغنيمة) ورزقكم من الطيبات(قيل عىن هبا الذبائح، وقوله ) أحل لكم الطيبات
هل والفسق وقبائح االعمال وحتلى بالعلم واالميان وحماسن االعمال والطيب من االنسان من تعرى من جناسة اجل

هب ىل من لدنك : (وقال تعاىل) طبتم فادخلوها خالدين: (وقال) الذين تتوفاهم املالئكة طيبني: (وإياهم قصد بقوله
عمال الطيبة تكون من تنبيه أن اال) والطيبات للطيبني: (وقوله) ليميز اهللا اخلبيث من الطيب(وقال تعاىل ) ذرية طيبة

  ".املؤمن أطيب من عمله، والكافر أخبث من عمله : " الطيبني كما روى
  أي االعمال السيئة باالعمال) وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب(

) ومساكن طيبة -إليه يصعد الكلم الطيب : (وقوله) مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة: (الصاحلة وعلى هذا قوله تعاىل
وقيل أشار إىل اجلنة وإىل جوار رب العزة، وأما قوله ) بلدة طيبة ورب غفور: (مستلذة، وقولهأي طاهرة ذكية 

أي ترابا ال جناسة به، ومسى االستنجاء استطابة ملا فيه ) صعيدا طيبا(إشارة إىل االرض الزكية، وقوله ) والبلد الطيب(
  .من التطيب والتطهر

للنفس إذا طابت به النفس، ويقال للطيب طاب وباملدينة متر يقال له  وقيل االطيبان االكل والنكاح، وطعام مطيبة
قيل هو اسم شجرة يف اجلنة، وقيل بل إشارة إىل كل مستطاب يف ) طوىب هلم: (طاب ومسيت املدينة طيبة، وقوله

  .اجلنة من بقاء بال فناء وعز بال زوال وغىن بال فقر
ووصفه بالعظم لكونه فيما بني االطواد عظيما ال لكونه عظيما فيما الطود هو اجلبل العظيم ) كالطود العظيم: (طود

  .بني سائر اجلبال
طوار الدار وطواره ما امتد منها من البناء، يقال عدا فالن طوره أي جتاوز حده، وال أطور به أي ال أقرب : طور

  فناءه، يقال
خلقكم (قيل هو إشارة إىل حنو قوله تعاىل ) وقد خلقكم أطوارا(فعل كذا طورا بعد طور أي تارة بعد تارة، وقوله 

أي خمتلفني ) واختالف ألسنتكم وألوانكم(وقيل إشارة إىل حنو قوله ) من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة
  .يف اخللق واخللق

 -والطور وكتاب مسطور : (والطور اسم جبل خمصوص، وقيل اسم لكل جبل، وقيل هو جبل حميط باالرض، قال



  ).ورفعنا فوقهم الطور -وناديناه من جانب الطور االمين  -وطور سينني  -ا كنت جبانب الطور وم
وال طائر (الطائر كل ذى جناح يسبح يف اهلواء، يقال طار يطري طريانا ومجع الطائر طري كراكب وركب، قال : طري

وتفقد  -اجلن واالنس والطري وحشر لسليمان جنوده من  -والطري صافات  -والطري حمشورة  -يطري جبناحيه 
  وتطري فالن، واطري أصله) الطري

ولذلك قيل ال طري إال طريك وقال ) إنا تطرينا بكم(التفاؤل بالطري مث يستعمل يف كل ما يتفاءل به ويتشاءم، قالوا 
  أي شؤمهم) أال إمنا طائرهم عند اهللا(أي يتشاءموا به ) إن تصبهم سيئة يطريوا(

  .بسوء أعماهلم ما قد أعد اهللا هلم
وكل إنسان ألزمناه  -قالو طائركم معكم  -قالوا اطرينا بك ومبن معك قال طائركم عند اهللا (وعلى ذلك قوله 
: * أي عمله الذى طار عنه من خري وشر، ويقال تطايروا إذا أسرعوا ويقال إذا تفرقوا، قال الشاعر) طائره يف عنقه

وغبار مستطار ) وخيافون يوما كان شره مستطريا(ري أي فاش، قال وفجر مستط* طاروا إليه زرافات ووحدانا 
خولف بني بنائهما فتصور الفجر بصورة الفاعل فقيل مستطري، والغبار بصورة املفعول فقيل مستطار وفرس مطار 

  .للسريع وحلديد الفؤاد وخذ ما طار من شعر رأسك أي ما انتشر حىت كأنه طار
وله أسلم من يف السموات واالرض طوعا  -ائتيا طوعا أو كرها (لكره قال الطوع االنقياد ويضاده ا: طوع
طاعة  -ويقولون طاعة (والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال يف االئتمار ملا أمر واالرتسام فيما رسم، قال ) وكرها

يطيعه، قال وأطيعوا وقد طاع له يطوع وأطاعه (أي أطيعوا وقد طاع له يطوع وأطاعه يطيعه، قال ) وقول معروف
  -وأطيعوا الرسول (

والتطوع ) مطاع مث أمني: (وقوله يف صفة جربيل عليه السالم) وال تطع الكافرين -من يطع الرسول فقد أطاع اهللا 
وقرئ ) فمن تطوع خريا فهو خري له(يف االصل تكلف الطاعة وهو يف التعارف التربع مبا ال يلزم كالتنفل، قال 

عة استفالة من الطوع وذلك وجود ما يصري به الفعل متأتيا وهى عند احملققني اسم واالستطا) ومن يطوع خريا(
  .بنية خمصوصة للفاعل: للمعاىن الىت هبا يتمكن االنسان مما يريده من إحداث الفعل وهى أربعة أشياء

ذه االربعة يف إجياده وتصور للفعل، ومادة قابلة لتأثريه، وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة فإن الكاتب حيتاج إىل ه
للكتابة، وكذلك يقال فالن غري مستطيع للكتابة إذا فقد واحدا من هذه االربعة فصاعدا، ويضاده العجز وهو أن 
ال جيد أحد هذه االربعة فصاعدا، ومىت وجد هذه االربعة كلها فمستطيع مطلقا ومىت فقدها فعاجز مطلقا، ومىت 

  .اجز من وجه، والن يوصف بالعجز أوىلوجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه ع
  -ال يستطيعون نصر أنفسهم (واالستطاعة أخص من القدرة، قال 

االستطاعة الزاد " فإنه حيتاج إىل هذه االربعة، وقوله عليه السالم ) من استطاع إليه سبيال -فما استطاعوا من قيام 
  دون االخر إذ كان معلوما من حيث العقل ومقتضىفإنه بيان ما حيتاج إليه من االلة وخصه بالذكر " والراحلة 

فإشارة باالستطاعة ههنا إىل ) لو استطعنا خلرجنا معكم(الشرع أن التكليف من دون تلك االخر ال يصح، وقوله 
وقد ) ال يستطيعون حيلة(وقوله ) ومن مل يستطع منكم طوال: (عدم االلة من املال والظهر والنحو وكذلك قوله

يستطيع كذا ملا يصعب عليه فعله لعدم الرياضة وذلك يرجع إىل افتقاد االلة أو عدم التصور، وقد يقال فالن ال 
ما كانوا  -لن تستطيع معى صربا : (يصح معه التكليف وال يصري االنسان به معذورا، وعلى هذا الوجه قال

ولن تستطيعوا (على ذلك قوله وقد محل ) وكانوا ال يستطيعون مسعا(وقال ) يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون



فقيل إهنم قالوا ذلك قبل أن قويت معرفتهم باهللا وقيل ) هل يستطيع ربك أن ينزل علينا(وقوله تعاىل ) أن تعدلوا
  إهنم مل يقصدوا قصد القدرة وإمنا

ما (قصدوا أنه هل تقتضي احلكمة أن يفعل ذلك ؟ وقيل يستطيع ويطيع مبعىن واحد ومعناه هل جييب ؟ كقوله 
أي سؤال ربك كقولك هل تستطيع االمري ) هل تستطيع ربك(أي جياب، وقرئ ) للظاملني من محيم وال شفيع يطاع

حنو أمسحت له قرينته وانقادت له وسولت وطوعت أبلغ من أطاعت، ) فطوعت له نفسه: (أن يفعل كذا، وقوله
ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر (عا، قال وطوعت له نفسه بإزاء قوهلم تأبت عن كذا نفسه، وتطوع كذا حتمله طو

فما : (وقيل طاعت وتطوعت مبعىن ويقال استطاع واسطاع مبعىن قال) الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني -عليم 
  ).اسطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا

يطوف (يطوف، قال  الطوف املشى حول الشئ ومنه الطائف ملن يدور حول البيوت حافظا، يقال طاف به: طوف
إذا (ومنه استعري الطائف من اجلن واخليال واحلادثة وغريها قال ) فال جناح عليه أن يطوف هبما(قال ) عليهم ولدان

  وهو الذى يدور على االنسان من الشيطان يريد اقتناصه،) مسهم طائف من الشيطان
فطاف عليها (يقظة، ومنه قيل للخيال طيف، قال وقد قرئ طيف وهو خيال الشئ وصورته املترائى له يف املنام أو ال

أي لقصاده الذين يطوفون به، والطوافون يف قوله ) أن طهرا بيىت للطائفني(تعريضا مبا ناهلم من النائبة، وقوله ) طائف
إهنا من " عبارة عن اخلدم، وعلى هذا الوجه قال عليه السالم يف اهلرة ) طوافون عليكم بعضكم على بعض(

فلوال نفر من كل (والطائفة من الناس مجاعة منهم، ومن الشئ القطعة منه وقوله تعاىل " عليكم والطوافات  الطوافني
وإن طائفتان (قال بعضهم قد يقع ذلك على واحد فصاعدا، وعلى ذلك قوله ) فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين

  إذ مهت طائفتان -من املؤمنني 

جلمع فجمع طائف، وإذا أريد هبا الواحد فيصح أن يكون مجعا ويكىن به عن الواحد والطائفة إذا أريد هبا ا) منكم
فأرسلنا عليهم (ويصح أن جيعل كراوية وعالمة وحنو ذلك والطوفان كل حادثة حتيط باالنسان وعلى ذلك قوله 

  وصار متعارفا يف املاء املتناهى يف الكثرة الجل أن احلادثة الىت نالت قوم) الطوفان
  .انت ماءنوح ك

  .وطائف القوس ما يلى أهبرها، والطوف كىن به عن العذرة) فأخذهم الطوفان: (قال تعاىل
أصل الطوق ما جيعل يف العنق خلقة كطوق احلمام أو صنعة كطوق الذهب والفضة ويتوسع فيه فيقال طوقته : طوق

  .كذا كقولك قلدته
يأيت أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان "  اخلرب وذلك على التشبيه كما روى يف) سيطوقون ما خبلوا به(قال 

، والطاقة اسم ملقدار ما ميكن لالنسان أن يفعله مبشقة وذلك تشبيه "فيتطوق به فيقول أنا الزكاة الىت منعتين 
ا ما ال قدرة أي ما يصعب علينا مزاولته وليس معناه ال حتملن) وال حتملنا ماال طاقة لنابه(بالطوق احمليط بالشئ فقوله 

) ووضعنا عنك وزرك -ويضع عنهم إصرهم (لنا به، وذلك النه تعاىل قد حيمل االنسان ما يصعب عليه كما قال 
، )قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده(أي خففنا عنك العبادات الصعبة الىت يف تركها الوزر، وعلى هذا الوجه 

  .وقد يعرب بنفى الطاقة عن نفى القدرة
  ظاهره يقتضى أن املطيق له يلزمه فدية) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني(ه وقول

  .أفطر أو مل يفظر لكن أمجعوا أنه ال يلزمه إال مع شرط آخر
  .أي حيملون أن يتطوقوا) وعلى الذين يطوقونه(وروى 



فطال (كالزمان وغريه قال الطول والقصر من االمساء املتضايفة كما تقدم، ويستعمل يف االعيان واالعراض : طول
ويقال طويل وطوال وعريض وعراض وللجمع طوال وقيل طيال وباعتبار الطول قيل ) سبحا طويال -عليهم االمد 

للحبل املرخى على الدابة طول، وطول فرسك أي أرخ طوله، وقيل طوال الدهر ملدته الطويلة، وتطاول فالن إذا 
) شديد العقاب ذى الطول(والطول خص به الفضل واملن، قال ) م العمرفتطاول عليه(أظهر الطول أو الطول، قال 

كناية عما يصرف إىل املهر والنفقة، ) ومن مل يستطع منكم طوال -استأذنك أولوا الطول منهم : (وقوله تعاىل
  .وطالوت اسم علم وهو أعجمى

يقال طنت كذا ) من طني الزب: (قال الطني التراب واملاء املختلط وقد يسمى بذلك وإن زال عنه قوة املاء،: طني
  ).فأوقد ىل يا هامان على الطني: (، وقوله تعاىل)وخلقته من طني: (وطينته قال

  طويت الشئ طيا وذلك كطى: طوى

ومنه طويت الفالة، ويعرب بالطى عن مضى العمر، يقال ) يوم نطوى السماء كطى السجل(الدرج وعلى ذلك قوله 
يصح أن ) والسموات مطويات بيمينه(وقيل * طوتك خطوب دهرك بعد نشر : * طوى اهللا عمره، قال الشاعر

  .يكون من االول وأن يكون من الثاين واملعىن مهلكات
قيل هو اسم الوادي الذى حصل فيه، وقيل إن ذلك جعل إشارة إىل حالة حصلت ) إنك بالواد املقدس طوى(وقوله 

إنك بالواد املقدس (و احتاج أن يناهلا يف االجتهاد لبعد عليه، وقوله له على طريق االجتباء فكأنه طوى عليه مسافة ل
قيل هو اسم أرض فمنهم من يصرفه ومنهم من ال يصرفه، وقيل هو مصدر طويت فيصرف ويفتح أوله ) طوى

  .ويكسر حنو ثىن وثىن ومعناه ناديته مرتني

  يقال ظعن يظعن ظعنا إذا شخص: كتاب الظاء ظعن
  .لظعينة اهلودج إذا كان فيه املرأة وقد يكىن به عن املرأة وإن مل تكن يف اهلودجوا) يوم ظعنكم(قال 
أي ذى خمالب ويعرب عن السالح به تشبيها بظفر الطائر ) كل ذى ظفر(الظفر يقال يف االنسان وىف غريه قال : ظفر

فر طويل الظفر، والظفرة إذ هو له مبنزلة السالح، ويقال فالن كليل الظفر وظفره فالن نشب ظفره فيه، وهو أظ
  .جليدة يغشى البصر هبا تشبيها بالظفر يف الصالبة، يقال ظفرت عينه والظفر الفوز وأصله من ظفره عليه

  .أي نشب ظفره فيه
  ).من بعد أن أظفركم عليهم: (قال
الشمس  الظل ضد الضح وهو أعم من الفئ فإنه يقال ظل الليل وظل اجلنة، ويقال لكل موضع مل تصل إليه: ظلل

) إن املتقني يف ظالل(ظل وال يقال الفئ إال ملا زال عنه الشمس، ويعرب بالظل عن العزة واملنعة وعن الرفاهة، قال 
وظللنا (يقال ظللىن الشجر وأظلين، قال ) هم وأزواجهم يف ظالل -أكلها دائم وظلها (أي يف عزة ومناع، قال 

  لهوأظلين فالن حرسين وجعلين يف ظ) عليكم الغمام
  .وعزه ومناعته

  .أي إنشاؤه يدل على وحدانية اهللا وينبئ عن حكمته) يتفيؤ ظالله(وقوله 
أما ظلك فيسجد هللا، وأما أنت فتكفر به، وظل ظليل فائض، : قال احلسن) وظالهلم(إىل قوله ) وهللا يسجد(وقوله 
ما يقال فيما يستوخم ويكره،  كناية عن غضارة العيش، والظلة سحابة تظل وأكثر) وندخلهم ظال ظليال: (وقوله
أي عذابه يأتيهم، والظلل مجع ظلة كغرفة ) أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام -عذاب يوم الظلة  -كأنه ظلة : (قال



: وغرف وقربة وقرب، وقرئ يف ظالل وذلك إما مجع ظلة حنو غلبة وغالب وحفرة وحفار، وإما مجع ظل حنو
ملا نزلنا رفعنا ظل : * يقال للشاخص ظل، قال ويدل على ذلك قول الشاعر: ةوقال بعض أهل اللغ) يتفيؤ ظالله(

  ليس ينصبون الظل الذى هو الفئ إمنا: وقال* أخبية 

رفعنا : أي أفياء الشخوص وليس يف هذا داللة فإن قوله* يتبع أفياء الظالل عشية : * ينصبون االخبية، وقال آخر
  ظل أخبية، معناه رفعنا االخبية

  .به ظلها فكأنه رفع الظل فرفعنا
  .وقوله أفياء الظالل فالظالل عام والفئ خاص، وقوله أفياء الظالل، هو من إضافة الشئ إىل جنسه

  .أي كقطع السحاب) وإذا غشيهم موج كالظلل: (والظلة أيضا شئ كهيئة الصفة وعليه محل قوله تعاىل
وقد يقال ظل لكل ساتر حممودا كان أو مذموما، فمن ) هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل: (وقوله تعاىل
إىل : (وقوله) وظل من حيموم: (ومن املذموم قوله) ودانية عليهم ظالهلا(وقوله ) وال الظل وال احلرور: (احملمود قوله

ه ال يفيد فائدة الظل يف كون) ال ظليل: (، وقوله)ظلل من النار: (الظل ههنا كالظلة لقوله) ظل ذى ثالث شعب
واقيا عن احلر، وروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مشى مل يكن له ظل وهلذا تأويل خيتص بغري هذا 

  .املوضع
لظلوا من  -فظلتم تفكهون : (وظلت وظللت حبذف إحدى الالمني يعرب به عما يفعل بالنهار وجيرى جمرى صرت

  ).ظلت عليه عاكفا -بعده يكفرون 
  ظلمات بعضها فوق -أو كظلمات يف حبر جلى (ومجعها ظلمات، قال  الظلمة عدم النور: ظلم
ويعرب هبا عن اجلهل والشرك ) وجعل الظلمات والنور -أم من يهديكم يف ظلمات الرب والبحر : (وقال تعاىل) بعض

ن أن أخرج قومك م -خيرجهم من الظلمات إىل النور : (والفسق كما يعرب بالنور عن أضدادها، قال اهللا تعاىل
وقوله يف سورة ) كمن هو أعمى: (هو كقوله) كمن مثله يف الظلمات -فنادى يف الظمات  -الظلمات إىل النور 

ههنا موضوع موضع العمى يف قوله ) يف الظلمات: (فقوله) والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات: (االنعام
: شيمة، وأظلم فالن حصل يف ظلمة، قالأي البطن والرحم وامل) ظلمات ثالث: (وقوله يف) صم بكم عمى(
والظلم عند أهل اللغة وكثري من العلماء وضع الشئ يف غري موضعه املختص به إما بنقصان أو ) فإذاهم مظلمون(

بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته يف غري وقته، ويسمى ذلك اللنب 
  .الظليم

  .ض حفرهتا ومل تكن موضعا للحفر وتلك االرض يقال هلا املظلومة والتراب الذى خيرج منها ظليموظلمت االر
  والظلم يقال يف جماوزة احلق الذى جيرى جمرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز

ىف إبليس ظامل وإن كان بني وهلذا يستعمل يف الذنب الكبري وىف الذنب الصغري ولذلك قيل الدم يف تعديه ظامل و
  .الظلمني بون بعيد
  :الظلم ثالثة: قال بعض احلكماء

) إن الشرك لظلم عظيم: (ظلم بني االنسان وبني اهللا تعاىل وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال: االول
فمن أظلم ممن : (ى كثرية وقاليف آ) والظاملني أعد هلم عذابا أليما -أال لعنة اهللا على الظاملني : (وإياه قصد بقوله
  ).ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا -كذب على اهللا 



إمنا : (وبقوله) إنه ال حيب الظاملني: (إىل قوله) وجزاء سيئة سيئة: (ظلم بينه وبني الناس وإياه قصد بقوله: والثاىن
  ).ومن قتل مظلوما: (وبقوله) السبيل على الذين يظلمون الناس

 -إذ ظلموا أنفسهم  -ظلمت نفسي : (وقوله) فمنهم ظامل لنفسه: (م بينه وبني نفسه وإياه قصد بقولهظل: والثالث
  وكل) ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه: (أي من الظاملني أنفسهم) فتكونا من الظاملني

 أبدا مبتدئ يف هذه الثالثة يف احلقيقة ظلم للنفس فإن االنسان يف أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه، فإذا الظامل
وما ظلمونا ولكن كانوا  -وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون : (الظلم وهلذا قال تعاىل يف غري موضع

فقد قيل هو الشرك بداللة أنه ملا نزلت هذه االية شق ذلك على ) ومل يلبسوا إمياهنم بظلم: (وقوله) أنفسهم يظلمون
أي مل ) ومل تظلم منه شيئا: (وقوله) إن الشرك لظلم عظيم: (مل تروا إىل قولهأصحاب النيب عليه السالم وقال هلم أ

فإنه يتناول االنواع الثالثة من الظلم، فما أحد كان منه ) ولو أن للذين ظلموا ما يف االرض مجيعا: (تنقص وقوله
تنبيها أن ) أظلم وأطغى هم: (ظلم ما يف الدنيا إال ولو حصل له ما يف االرض ومثله معه لكان يفتدى به، وقوله

  .الظلم ال يغىن وال جيدى وال خيلص بل يردى بداللة قوم نوح
  .وىف موضع) وما اهللا يريد ظلما للعباد(وقوله 

وختصيص أحدمها باالرادة مع لفظ العباد واالخر بلفظ الظالم للعبيد خيتص مبا بعد هذا ) وما أنا بظالم للعبيد(
  .الكتاب

  يل إمنا مسى بذلكوالظليم ذكر النعام، وق
قرنا فلم يرجع بأذنني والظلم ماء * فصرت كاهليق عدا يبتغى : العتقادهم أنه مظلوم للمعىن الذى أشار إليه الشاعر

وال يشتق منه فعل، ولقيته أدىن : لقيته أدىن ظلم أو ذى ظلمة، أي أول شئ سد بصرك، قال: االسنان، قال اخلليل
  .ظلم كذلك

ال تظمأ فيها (ربتني، والظمأ العطش الذي يعرض من ذلك، يقال ظمئ يظمأ فهو ظمآن، قال الظمء ما بني الش: ظمأ
  ).حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا: (وقال) وال تضحى

الظن اسم ملا حيصل عن أمارة ومىت قويت أدت إىل العلم، ومىت ضعفت جدا مل يتجاوز حد التوهم، ومىت قوى : ظن
  .لقوي استعمل معه أن املشددة وأن املخففة منهاأو تصور تصور ا

وكذا  -الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم (ومىت ضعف استعمل أن وأن املختصة باملعدومني من القول والفعل، فقوله 
  وظن(فمن اليقني ) يظنون أهنم مالقوا اهللا

  .وهو هناية يف ذمهم) أال يظن أولئك: (وقوله) أنه الفراق
  .منهم ظن لذلك تنبيها أن أمارات البعث ظاهرة ومعناه أال يكون

وظن داود (تنبيها أهنم صاروا يف حكم العاملني لفراط طمعهم وأملهم وقوله ) وظن أهلها أهنم قادرون عليها(وقوله 
) وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه: (، وقوله)وفتناك فتونا: (أي علم والفتنة ههنا، كقوله) أمنا فتناه

واستكرب هو وجنوده يف : (فقد قيل االوىل أن يكون من الظن الذى هو التوهم، أي ظن أن لن نضيق عليه وقوله
فإنه استعمل فيه أن املستعمل مع الظن الذى هو للعلم تنبيها أهنم ) االرض بغري احلق وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون

أي يظنون ) يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية: (تيقنا، وقولهاعتقدوا ذلك اعتقادهم للشئ املتيقن وإن مل يكن ذلك م
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصدقهم فيما أخربهم به كما ظن اجلاهلية تنبيها أن هؤالء املنافقني هم يف حيز 

هذا قوله  أي اعتقدوا اعتقادا كانوا منه يف حكم املتيقنني، وعلى) وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم(الكفار، وقوله 



  ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا(
بل ظننتم : (هو مفسر مبا بعده وهو قوله) الظانني باهللا ظن السوء(وقوله ) وذلكم ظنكم الذى ظننتم -مما تعملون 

إن  -وما يتبع أكثرهم إال ظنا (والظن يف كثري من االمور مذموم ولذلك ) إن نظن إال ظنا -أن لن ينقلب الرسول 
  .أي مبتهم) وما هو على الغيب بظنني(وقرئ ) وأهنم طنوا كما ظننتم -الظن 
) أنقض ظهرك -من ظهورهم ذريتهم  -وأما من أوتى كتابه وراء ظهره : (الظهر اجلارحة ومجعه ظهور، قال: ظهر

بطنها، والظهر ههنا استعارة تشبيها للذنوب باحلمل الذى ينوء حبامله واستعري لظاهر االرض فقيل ظهر االرض و
  .ورجل مظهر شديد الظهر، وظهر يشتكى ظهره) ما ترك على ظهرها من دابة(قال تعاىل 

ويعرب عن املركوب بالظهر، ويستعار ملن يتقوى به، وبعري ظهري قوى بني الظهارة وظهري معد للركوب، والظهري 
وظاهرته ) إن يظهروا عليكمإهنم (وظهر عليه غلبه وقال ) وراءكم ظهريا(أيضا ما جتعله بظهرك فتنساه، قال 

  تظاهرون(أي تعاونا ) وإن تظاهرا عليه -وظاهروا على إخراجكم (عاونته، قال 

وال تكونن ظهريا (أي معني ) وما له منهم من ظهري -الذين ظاهروهم (وقرئ تظاهرا ) عليهم باالمث والعدوان
  .أي معينا للشيطان على الرمحن )وكان الكافر على ربه ظهريا -واملالئكة بعد ذلك ظهري  -للكافرين 

ظهرت بكذا أي خلفته : الظهري هو املظهور به، أي هينا على ربه كالشئ الذى خلفته من قولك: وقال أبو عبيدة
  .ومل ألتفت إليه

والذين يظاهرون من (أنت على كظهر أمي، يقال ظاهر من امرأته، قال تعاىل : والظهار أن يقول الرجل المرأته
يظاهرون أي يتظاهرون، فأدغم ويظهرون، وظهر الشئ أصله أن حيصل شئ على ظهر االرض فال  وقرئ) نسائهم

أو أن (خيفى وبطن إذا حصل يف بطنان االرض فيخفى مث صار مستعمال يف كل بارز مبصر بالبصر والبصرية، قال 
أي يعلمون ) احلياة الدنيا يعلمون ظاهرا من -إال مراء ظاهرا  -ما ظهر منها وما بطن  -يظهر يف االرض الفساد 

االمور الدنيوية دون االخروية، والعلم الظاهر والباطن تارة يشار هبما إىل املعارف اجللية واملعارف اخلفية وتارة إىل 
  العلوم

ظهر الفساد يف الرب : (وقوله) باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب: (الدنيوية، والعلوم االخروية، وقوله
يعىن بالظاهرة ما نقف عليها وبالباطنة ما ال نعرفها، وإليه ) نعمه ظاهرة وباطنة: (أي كثر وشاع، وقوله) والبحر

فقد محل ذلك على ظاهره، وقيل هو مثل الحوال ) قري ظاهرة(وقوله ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها(أشار بقوله 
ليظهره على (أي ال يطلع عليه وقوله ) غيبه أحدا فال يظهر على(ختتص مبا بعد هذا الكتاب إن شاء اهللا، وقوله 

  .يصح أن يكون من الربوز وأن يكون من املعاونة والغلبة أي ليغلبه على الدين كله) الدين كله
فما  -يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف االرض : (وقوله تعاىل) إن يظهروا عليكم يرمجوكم(وعلى هذا قوله 

ة الظهر معروفة والظهرية وقت الظهر، وأظهر فالن حصل يف ذلك الوقت على بناء وصال) استطاعوا أن يظهروه
  .أصبح وأمسى

  ).وله احلمد يف السموات واالرض وعشيا وحني تظهرون: (قال تعاىل

العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها الهنا غاية التذلل وال يستحقها إال من له غاية االفضال : كتاب العني عبد
عبادة بالتسخري وهو كما ذكرناه يف السجود، : والعبادة ضربان) أال تعبدوا إال إياه(هو اهللا تعاىل وهلذا قال و

والعبد يقال على ) واعبدوا اهللا -اعبدوا ربكم (وعبادة باالختيار وهى لذوى النطق وهى املأمور هبا يف حنو قوله 



وعبدا مملوكا ال  -العبد بالعبد (ذى يصح بيعه وابتياعه حنو عبد حبكم الشرع وهو االنسان ال: االول: أربعة أضرب
  ).يقدر على شئ

  ).إن كل من يف السموات واالرض إال آتى الرمحن عبدا(عبد باالجياد وذلك ليس إال هللا وإياه قصد بقوله : الثاين
واذكر عبدنا أيوب إنه : (هعبد هللا خملصا وهو املقصود بقول: عبد بالعبادة واخلدمة والناس يف هذا ضربان: والثالث

كونوا  -إن عبادي ليس لك عليهم سلطان  -على عبده الكتاب  -نزل الفرقان على عبده  -كان عبدا شكورا 
  -إال عبادك منهم املخلصني  -عبادا ىل 

فوجدا عبدا  -أن أسر بعبادي ليال  -وعباد الرمحن الذين ميشون على االرض هونا  -وعد الرمحن عباده بالغيب 
  ).من عبادنا

تعس " وعبد للدنيا وأعراضها وهو املعتكف على خدمتها ومراعاهتا وإياه قصد النيب عليه الصالة والسالم بقوله 
وعلى هذا النحو يصح أن يقال ليس كل إنسان عبدا هللا فإن العبد على هذ مبعىن " عبد الدرهم، تعس عبد الدينار 

كلهم عباد اهللا بل االشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخري وبعضها العابد، لكن العبد أبلغ من العابد والناس 
باالختيار ومجع العبد الذى هو مسترق عبيد وقيل عبدا، ومجع العبد الذى هو العابد عباد، فالعبيد إذا أضيف إىل اهللا 

  .أعم من العباد
انتسب إىل غريه من الذين تسموا بعبد فنبه أنه ال يظلم من خيتص بعبادته ومن ) وما أنا بظالم للعبيد(وهلذا قال 

  .الشمس وعبد الالت وحنو ذلك
  ويقال طريق معبد أي مذلل بالوطء، وبعري معبد مذلل بالقطران

  ).أن عبدت بىن إسرائيل: (وعبدت فالنا إذا ذللته وإذا اختذته عبدا، قال تعاىل
خملوط بشئ ومنه قيل العوبناىن لتمر ومسن العبث أن خيلط بعمله لعبا من قوهلم عبثت االقط، والعبث طعام : عبث

أفحسبتم أمنا : (ويقال ملا ليس له غرض صحيح عبث، قال) أتبنون بكل ربع آية تعبثون(وسويق خمتلط، قال 
  ).خلقناكم عبثا

أصل العرب جتاوز من حال إىل حال، فأما العبور فيختص بتجاوز املاء إما بسباحة أو يف سفينة أو على بعري أو : عرب
نطرة، ومنه عرب النهر جلانبه حيث يعرب إليه أو منه، واشتق منه عرب العني للدمع والعربة كالدمعة وقيل عابر سبيل، ق

وناقة عرب أسفار، وعرب القوم إذا ماتوا كأهنم عربوا قنطرة الدنيا، وأما العبارة فهى ) إال عابرى سبيل: (قال تعاىل
تكلم إىل مسع السامع، واالعتبار والعربة باحلالة الىت يتوصل هبا من معرفة خمتصة بالكالم العابر اهلواء من لسان امل

والتعبري خمتص بتعبري الرؤيا وهو ) فاعتربوا يا أوىل االبصار -إن يف ذلك لعربة : (املشاهد إىل ما ليس مبشاهد، قال
  .فإن التأويل يقال فيه وىف غريهوهو أخص من التأويل ) إن كنتم للرؤيا تعربون: (العابر من ظاهرها إىل باطنها حنو

  والشعرى
  .العبور مسيت بذلك لكوهنا عابرة والعربى ما ينبت على عرب النهر، وشط معرب ترك عليه العربى

: ومنه قيل يوم عبوس، قال) مث عبس وبسر -عبس وتوىل : (العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر قال: عبس
لعبس ملا يبس على هلب الذنب من البعر والبول وعبس الوسخ على وباعتبار ذلك قيل ا) يوما عبوسا قمطريرا(

  .وجهه
مل أر عبقريا : عبقر قيل هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب، وهلذا قيل يف عمر: عبقر

أت به أي ما عب: وهو ضرب من الفرش فيما قيل جعله اهللا تعاىل مثال لفرش اجلنة عبأ) وعبقرى حسان: (مثله، قال



وقيل أصله من ) قل ما يعبؤ بكم رىب: (مل أبال به، وأصله من العبء أي الثقل كأنه قال ما أرى له وزنا وقدرا قال
عبأت الطيب كأنه قيل ما يبقيكم لوال دعاؤكم، وقيل عبأت اجليش وعبأته هيئته، وعبأة اجلاهلية ما هي مدخرة يف 

  ).قلوهبم احلمية محية اجلاهليةيف : (أنفسهم من محيتهم املذكورة يف قوله
العتب كل مكان ناب بنازله، ومنه قيل للمرقاة وألسكفة الباب عتبة، وكىن هبا عن املرأة فيما روى أن : عتب

  .إبراهيم عليه السالم قال المرأة إمساعيل قوىل لزوجك غري عتبة بابك
  واستعري العتب واملعتبة

صله من العتب وحبسبه قيل خشنت بصدر فالن ووجدت يف صدره لغلظة جيدها االنسان يف نفسه على غريه وأ
زاء يعلوهنا بغري * ومحلناهم على صعبة زو : غلظة، ومنه قيل محل فالن على عتبة صعبة أي حالة شاقة كقول الشاعر

  .وطاء وقوهلم أعتبت فالنا أي أبرزت له الغلظة الىت وجدت له يف الصدر، وأعتبت فالنا محلته على العتب
واالستعتاب أن بطلب من االنسان أن يذكر ) فما هم من املعتبني(ال أعتبته أي أزلت عتبه عنه حنو أشكيته، قال ويق

يقال لك العتىب وهو إزالة ما الجله يعتب وبينهم أعتوبة ) وال هم يستعتبون(عتبه ليعتب، يقال استعتب فالن، قال 
  مشى املرتقىأي ما يتعاتبون به ويقال عتب عتبا إذا مشى على رجل 

  .يف درجة
أي ) رقيب عتيد -هذا مالدى عتيد (العتاد ادخار الشئ قبل احلاجة إليه كاالعداد والعتيد املعد واملعد، قال : عتد

قيل هو أفعلنا من العتاد وقيل أصله أعددنا فأبدل من إحدى ) أعتدنا هلم عذابا أليما(معتد أعمال العباد وقوله 
  .الدالني تاء

  .تد حاضر العدو، والعتود من أوالد املعز مجعه أعتدة وعدان على االدغاموفرس عتيد وع
العتيق املتقدم يف الزمان أو املكان أو الرتبة ولذلك قيل للقدمي عتيق وللكرمي عتيق وملن خال عن الرق عتيق، : عتق

  .بابرة صغاراقيل وصفه بذلك النه مل يزل معتقا أن تسومه اجل) وليطوفوا بالبيت العتيق: (قال تعاىل
والعاتقان ما بني املنكبني وذلك لكونه مرتفعا عن سائر اجلسد، والعاتق اجلارية الىت عتقت عن الزوج الن املتزوجة 

  .مملوكة
وليس هلا وإن طلبت مرام * على ألية عتقت قدميا : تقدمت، قال الشاعر: وعتق الفرس تقدم بسبقه، وعتق مىن ميني

  شئ وجرهالعتل االخذ مبجامع ال: عتل
عتل بعد : (والعتل االكول املنوع الذى يعتل الشئ عتال، قال) فاعتلوه إىل سواء اجلحيم(بقهر كعتل البعري، قال 

 -فعتوا عن أمر رهبم  -وعتوا عتوا كبريا (العتو النبو عن الطاعة، يقال عتا يعتو عتوا وعتيا، قال : عتا) ذلك زنيم
أي حالة ال سبيل إىل إصالحها ومداواهتا، وقيل إىل ) من الكرب عتيا -ور بل جلوا يف عتو ونف -عتت عن أمر رهبا 

  )أيهم أشد على الرمحن عتيا: (وقوله تعاىل* ومن العناء رياضة اهلرم : * رياضة وهى احلالة املشار إليها بقول الشاعر

  .قيل العىت ههنا مصدر، وقيل هو مجع عات، وقيل العاتى اجلاسى
فإن عثر : (عثارا وعثورا إذا سقط، ويتجوز به فيمن يطلع على أمر من غري طلبه، قال تعاىلعثر الرجل يعثر : عثر

  .أي وقفناهم عليهم من غري أن طلبوا) وكذلك أعثرنا عليهم: (يقال عثرت على كذا، قال) على أهنما استحقا إمثا
فساد الذى يدرك حسا، والعثى فيما العيث والعثى يتقاربان حنو جذب وجبذ إال أن العيث أكثر ما يقال يف ال: عثى

  .يدرك حكما



وعثا يعثو عثوا، واالعثى لون إىل السواد وقيل ) وال تعثوا يف االرض مفسدين(يقال عثى يعثى عثيا وعلى هذا 
  .لالمحق الثقيل أعثى

العجب ما ال : العجب والتعجب حالة تعرض لالنسان عند اجلهل بسبب الشئ وهلذا قال بعض احلكماء: عجب
  .عرف سببه وهلذا قيل ال يصح على اهللا التعجب إذ هو عالم الغيوب ال ختفى عليه خافيةي

أكان للناس عجبا أن (يقال عجبت عجبا ويقال للشئ الذى يتعجب منه عجب، وملا مل يعهد مثله عجيب، قال 
كانوا من  -ب قوهلم وإن تعجب فعج -بل عجبوا أن جاءهم (تنبيها أهنم قد عهدوا مثل ذلك قبله، وقوله ) أوحينا

أي مل يعهد مثله ومل ) قرآنا عجبا(أي ليس ذلك يف هناية العجب بل يف أمورنا ما هو أعظم وأعجب منه ) آياتنا عجبا
وال تعجبك  -ومن الناس من يعجبك قوله (يعرف سببه ويستعار مرة للمونق فيقال أعجبين كذا أي راقين، قال 

  ويوم حنني إذ -أمواهلم 
أي عجبت من إنكارهم للبعث لشدة ) بل عجبت ويسخرون(وقال ) أعجب الكفار نباته -تكم أعجبتكم كثر

بضم التاء وليس ) بل عجبت(حتققك معرفته ويسخرون جلهلهم، وقيل عجبت من إنكارهم الوحى وقرأ بعضهم 
تعارا مبعىن ذلك إضافة املتعجب إىل نفسه يف احلقيقة بل معناه أنه مما يقال عنده عجبت، أو يكون عجبت مس

، ويقال ملن يروقه نفسه فالن معجب بنفسه، والعجب من )إن هذا لشئ عجاب -أتعجبني من أمر اهللا (أنكرت حنو 
  .ما ضمر وركه: كل دابة
والعجز أصله التأخر عن الشئ ) كأهنم أعجاز خنل منقعر: (عجز االنسان مؤخره وبه شبه مؤخر غريه، قال: عجز

ؤخره كما ذكر يف الدبر، وصار يف التعارف امسا للقصور عن فعل الشئ وهو ضد وحصوله عند عجز االمر أي م
واعلموا أنكم غري معجزى (وأعجزت فالنا وعجزته وعاجزته جعلته عاجزا، قال ) أعجزت أن أكون(القدرة، قال 

  يل معناه ظاننيوقرئ معجزين، فمعاجزين ق) والذين سعوا يف آياتنا معاجزين -وما أنتم مبعجزين يف االرض  -اهللا 

أم حسب : (ومقدرين أهنم يعجزوننا الهنم حسبوا أن ال بعث وال نشور فيكون ثواب وعقاب، وهذا يف املعىن كقوله
ومعجزين ينسبون إىل العجز من تبع النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك حنو ) الذين يعملون السيئات أن يسبقونا
  .جهلته وفسقته أي نسبته إىل ذلك

والعجوز ) الذين يصدون عن سبيل اهللا(مثبطني أي يثبطون الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كقوله  وقيل معناه
  ).أألد وأنا عجوز(وقال ) إال عجوزا يف الغابرين(مسيت لعجزها يف كثري من االمور، قال 

أعجف مجع أعجف وعجفاء أي الدقيق من اهلزال من قوهلم نصل أعجف دقيق، و) سبع عجاف(قال : عجف
  .الرجل صارت مواشيه عجافا، وعجفت نفسي عن الطعام وعن فالن أي نبت عنهما

العجلة طلب الشئ وحتريه قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوة فلذلك صارت مذمومة يف عامة القرآن حىت : عجل
  -قومك  وما أعجلك عن -وال تعجل بالقرآن  -سأريكم آياتى فال تستعجلون (قيل العجلة من الشيطان، قال 

: فذكر أن عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر حممود وهو طلب رضا اهللا تعاىل، قال) وعجلت إليك
ويستعجلونك بالعذاب  -مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة  -ويستعجلونك بالسيئة  -أتى أمر اهللا فال تستعجلوه (

قال بعضهم من محإ وليس بشئ بل تنبيه ) االنسان من عجل خلق -ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري  -
، )وكان االنسان عجوال(على أنه ال يتعرى من ذلك وأن ذلك أحد االخالق الىت ركب عليها وعلى ذلك قال 

أي االعراض الدنيوية، وهبنا ما نشاء ملن نريد أن ) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد: (وقوله
والعجالة ما يعجل أكله كاللهنة، وقد عجلتهم وهلنتهم، والعجلة ) فعجل لكم هذه -عجل لنا قطنا (يه ذلك نعط



االداوة الصغرية الىت يعجل هبا عند احلاجة، والعجلة خشبة معترضة على نعامة البئر وما حيمل على الثريان وذلك 
  .لسرعة مرها

  .وبقرة معجل هلا عجل) عجال جسدا(إذا صار ثورا، قال  والعجل ولد البقرة لتصور عجلتها الىت تعدم منه
  العجمة خالف االبانة، واالعجام: عجم

خرجت : االهبام، واستعجمت الدار إذا بان أهلها ومل يبق فيها عريب أي من يبني جوابا، ولذلك قال بعض العرب
  .عن بالد تنطق، كناية عن عمارهتا وكون السكان فيها

لعجمي منسوب إليهم، واالعجم من يف لسانه عجمة عربيا كان أو غري عريب اعتبارا بقلة والعجم خالف العرب، وا
  .فهمهم عن العجم

  على حذف) ولو نزلناه على بعض االعجمني: (ومنه قيل للبهيمة عجماء واالعجمي منسوب إليه، قال

) يلحدون إليه أعجمى - أأعجمى وعرىب -ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته : (الياآت، قال
  .ومسيت البهيمة عجماء من حيث إهنا ال تبني عن نفسها بالعبارة إبانة الناطق

وقيل صالة النهار عجماء أي ال جيهر فيها بالقراءة، وجرح العجماء جبار، وأعجمت الكالم ضد أعربت، 
  .وأعجمت الكتابة أزلت عجمتها حنو أشكيته إذا أزلت شكايته

أعجمية أن : معىن قوله: روى عن اخلليل أهنا هي احلروف املقطعة الهنا أعجمية، قال بعضهموحروف املعجم، 
  .احلروف املتجردة ال تدل على ما تدل عليه احلروف املوصولة

وباب معجم مبهم، والعجم النوى الواحدة عجمة إما الستتارها يف ثىن ما فيه، وإما مبا أخفى من أجزائه بضغط 
خل يف الفم يف حال ما عض عليه فأخفى، والعجم العض عليه، وفالن صلب املعجم أي شديد املضغ، أو النه أد

  .عند املخترب
فضربنا على : (وقوله تعاىل) عدد السنني واحلساب(العدد آحاد مركبة وقيل تركيب االحاد ومها واحد قال : عد

لقد : (االعداد بعضها إىل بعض، قال تعاىلفذكره للعدد تنبيه على كثرهتا والعد ضم ) آذاهنم يف الكهف سنني عددا
  .أي أصحاب العدد واحلساب) فاسأل العادين -أحصاهم وعدهم عدا 

ويتجوز بالعد على أوجه، ) وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون -كم لبثتم يف االرض عدد سنني : (وقال تعاىل
إال أياما (ملشار إليه بقوله بغري حساب، وعلى ذلك يقال شئ معدود وحمصور للقليل مقابلة ملا ال حيصى كثرة حنو ا

: جيش عديد: أي قليلة الهنم قالوا نعذب االيام الىت فيها عبدنا العجل، ويقال على الضد من ذلك حنو) معدودة
  كثري، وإهنم لذو عدد، أي هم حبيث جيب أن يعدوا كثرة، فيقال يف القليل

هذا غري معتد به، وله عدة أي : حيتمل االمرين، ومنه قوهلم) ددايف الكهف سنني ع: (هو شئ غري معدود، وقوله
وما جعلنا (وماء عد، والعدة هي الشئ املعدود، قال ) العدوا له عدة(شئ كثري يعد من مال وسالح وغريمها، قال 

إن (مضان أي عليه أيام بعدد ما فاته من زمان آخر غري زمان شهر ر) فعدة من أيام أخر: (أي عددهم وقوله) عدهتم
فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا : (والعدة عدة املرأة وهى االيام الىت بانقضائها حيل هلا التزوج، قال) عدة الشهور

واالعداد من العد كاالسقاء من السقى فإذا قيل أعددت هذا لك أي جعلته ) وأحصوا العدة -فطلقوهن لعدهتن  -
وأعد هلم  -أعدت للكافرين (وقوله ) وأعدوا هلم ما استطعتم( :حبيث تعده وتتناوله حبسب حاجتك إليه، قال

فعدة (قيل هو منه، وقوله ) وأعتدت هلن متكأ(وقوله ) وأعتدنا ملن كذب -أولئك أعتدنا هلم عذابا أليما  -جنات 
  من



ة إىل شهر فإشار) أياما معدودات(أي عدة الشهر وقوله ) ولتكملوا العدة: (أي عدد ما قد فاته، وقوله) أيام أخر
  .رمضان
  :وقوله

  .فهى ثالثة أيام بعد النحر، واملعلومات عشر ذى احلجة) واذكروا اهللا يف أيام معدودات(
املعدودات يوم النحر ويومان بعده، فعلى هذا يوم النحر يكون من املعدودات واملعلومات : وعند بعض الفقهاء

وعدان الشئ " ما زالت أكلة خيرب تعاودين : " الة والسالموالعداد الوقت الذى يعد ملعاودة الوجع، وقال عليه الص
  .زمانه
  .العدس احلب املعروف: عدس
  .والعدسة بثرة على هيئته، وعدس زجر للبغل وحنوه، ومنه عدس يف االرض وهى عدوس) وعدسها وبصلها: (قال
عدل والعدل يتقاربان، لكن العدل العدالة واملعادلة لفظ يقتضى معىن املساواة ويستعمل باعتبار املضايفة وال: عدل

والعدل والعديل فيما يدرك ) أو عدل ذلك صياما(يستعمل فيما يدرك بالبصرية كاالحكام، وعلى ذلك قوله 
باحلاسة كاملوزونات واملعدودات واملكيالت، فالعدل هو التقسيط على سواء، وعلى هذا روى بالعدل قامت 

من االركان االربعة يف العامل زائدا على االخر أو ناقصا عنه على مقتضى السموات واالرض تنبيها أنه لو كان ركن 
  احلكمة مل يكن
  .العامل منتظما

مطلق يقتضى العقل حسنه وال يكون يف شئ من االزمنة منسوخا وال يوصف باالعتداء بوجه حنو : والعدل ضربان
  .االحسان إىل من أحسن إليك وكف االذية عمن كف أذاه عنك

كونه عدال بالشرع، وميكن أن يكون منسوخا يف بعض االزمنة كالقصاص وأروش اجلنايات، وأصل  وعدل يعرف
  .مال املرتد
فسمى اعتداء وسيئة، وهذا النحو ) وجزاء سيئة سيئة مثلها(وقال ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه: (ولذلك قال

و املساواة يف املكافأة إن خريا فخري وإن شرا فشر، فإن العدل ه) إن اهللا يأمر بالعدل واالحسان: (هو املعىن بقوله
واالحسان أن يقابل اخلري بأكثر منه والشر بأقل منه، ورجل عدل عادل ورجال عدل، يقال يف الواحد واجلمع، قال 

وأمرت : (أي عدالة، قال) وأشهدوا ذوى عدل منكم: (وأصله مصدر كقوله* فهم رضا وهم عدل : * الشاعر
فإشارة إىل ما عليه جبلة الناس من امليل، فاالنسان ال ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء: (قولهو) العدل بينكم

  يقدر على أن يسوى بينهن
ال جيرمنكم شنآن (فإشارة إىل العدل الذى هو القسم والنفقة، وقال ) فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة: (يف احملبة، وقوله

  أي ما يعادل من الصيام الطعام، فيقال) أو عدل ذلك صياما(قوله و) قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا

  .للغذاء عدل إذا اعترب فيه معىن املساواة
فالعدل قيل هو كناية عن الفريضة وحقيقته ما تقدم، والصرف النافلة وهو ) ال يقبل منه صرف وال عدل(وقوهلم 

  .الزيادة على ذلك فهما كالعدل واالحسان
هم : (أي جيعلون له عديال فصار كقوله) برهبم يعدلون(منه أنه ال يكون له خري يقبل منه، وقوله ومعىن أنه ال يقبل 

بل هم قوم (وقيل يعدلون بأفعاله عنه وينسبوهنا إىل غريه، وقيل يعدلون بعبادهتم عنه تعاىل، وقوله ) به مشركون
قوهلم عدل عن احلق إذا جار عدوال،  يصح أن يكون على هذا كأنه قال يعدلون به، ويصح أن يكون من) يعدلون



وأيام معتدالت طيبات العتداهلا، وعادل بني االمرين إذا نظر أيهما أرجح، وعادل االمر ارتبك فيه فال مييل برأيه 
  .إىل أحد طرفيه، وقوهلم

  وضع على
  .يدى عدل فمثل مشهور

ن ملستقر اجلواهر، وقال عليه الصالة أي استقرار وثبات، وعدن مبكان كذا استقر ومنه املعد) جنات عدن: (عدن
  ".املعدن جبار " والسالم 

العدو التجاوز ومنافاة االلتئام فتارة يعترب بالقلب فيقال له العداوة واملعاداة، وتارة باملشى فيقال له العدو، : عدا
وتارة بأجزاء املقر ) ا بغري علمفيسبوا اهللا عدو: (وتارة يف االخالل بالعدالة يف املعاملة فيقال له العدوان والعدو، قال
  .فيقال له العدواء، يقال مكان ذو عدواء أي غري متالئم االجزاء

ويوم : (وقد جيمع على عدى وأعداء، قال) بعضكم لبعض عدو: (فمن املعاداة يقال رجل عدو وقوم عدو، قال
جعلنا لكل نىب  -قوم عدو لكم  وإن كان من: (بقصد من املعادي حنو: والعدو ضربان، أحدمها) حيشر أعداء اهللا
  ).عدوا شياطني االنس واجلن(وىف أخرى ) عدوا من اجملرمني

فإهنم عدو ىل إال رب : (ال بقصده بل تعرض له حالة يتأذى هبا كما يتأذى مما يكون من العدى حنو قوله: والثاىن
  وقوله يف) العاملني
أي أعدى أحدمها إثر االخر، * ى عداء بني ثور ونعجة فعاد: * ومن العدو يقال) عدوا لكم فاحذروهم: (االوالد

  .وتعادت املواشى بعضها يف إثر بعض، ورأيت عداء القوم الذين يعدون من الرجالة
اعتدوا ) (ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده: (وقال) وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا: (واالعتداء جماوزة احلق، قال

فأولئك : (وقال) تلك حدود اهللا فال تعتدوها: (يتان على جهة االستحالل، قالفذلك بأخذهم احل) منكم يف السبت
أي معتدون أو معادون أو متجاوزون الطور من قوهلم ) بل أنتم قوم عادون -فمن اعتدى بعد ذلك  -هم العادون 
  وال تعتدوا إن اهللا: (عدا طوره

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا : (لى سبيل اجملازاة النه قالفهذا هو االعتداء على سبيل االبتداء ال ع) ال حيب العتدين
  .أي قابلوه حبسب اعتدائه وجتاوزوا إليه حبسب جتاوزه) عليه مبثل ما اعتدى عليكم

  ومن العدوان الذى) وتعاونوا على الرب والتقوي وال تعاونوا على االمث والعدوان: (ومن العدوان احملظور ابتداء قوله
ومن يفعل ذلك عدوانا  -فال عدوان إال على الظاملني : (ة ويصح أن يتعاطى مع من ابتدأ قولههو على سبيل اجملازا

أي غري باغ لتناول لذة وال عاد أي متجاوز ) فمن اضطر غري باغ وال عاد: (وقوله تعاىل) وظلما فسوف نصليه نارا
  .سد اجلوعة، وقيل غري باغ على االمام وال عاد يف املعصية طريق املخبتني

  .وقد عدا طوره جتاوزه وتعدى إىل غريه ومنه التعدي يف الفعل
  .وتعدية الفعل يف النحو هو جتاوز معىن الفعل من الفاعل إىل املفعول

أي اجلانب املتجاوز ) إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى: (وما عدا كذا يستعمل يف االستثناء، وقوله
  .للقرب
وأعذب القوم صار هلم ماء عذب والعذاب هو االجياع ) هذا عذب فرات: (قالماء عذب طيب بارد، : عذب

وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم  -ال عذبنه عذابا شديدا : (الشديد وقد عذبه تعذيبا أكثر حبسه يف العذاب، قال
ال )  يعذهبم اهللاوما هلم أال: (أي ما كان يعذهبم عذاب االستئصال، وقوله) وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون



  وما حنن -وما كنا معذبني : (يعذهبم بالسيف وقال
واختلف يف أصله فقال بعضهم ) وأن عذايب هو العذاب االليم -وهلم عذاب أليم  -وهلم عذاب واصب  -مبعذبني 

ن هو من قوهلم عذب الرجل إذا ترك املأكل والنوم فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب يف االصل هو محل االنسان أ
يعذب أي جيوع ويسهر، وقيل أصله من العذب فعذبته أي أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته، وقيل أصل 

التعذيب هو الضرب، وقيل هو من : التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفها، وقد قال بعض أهل اللغة
زلقت حياته، وعذبة السوط قوهلم ماء عذب إذا كان فيه قذى وكدر فيكون عذبته كقولك كدرت عيشه و

  .العذر حترى االنسان ما ميحو به ذنوبه: واللسان والشجر أطرافها عذر
إما أن يقول مل أفعل أو يقول فعلت الجل كذا فيذكر ما خيرجه عن : ويقال عذر وعذر وذلك على ثالثة أضرب

  .كونه مذنبا، أو يقول فعلت وال أعود وحنو ذلك من املقال
توبة فكل توبة عذر وليس كل عذر توبة، واعتذرت إليه أتيت بعذر، وعذرته قبلت عذره، قال وهذا الثالث هو ال

  يعتذرون إليكم(
  واملعذر من يرى أن له عذرا) قل ال تعتذروا

  .وقرئ املعذرون أي الذين يأتون بالعذر) وجاء املعذرون: (وال عذر له، قال
فهو مصدر عذرت كأنه قيل أطلب ) قالوا معذرة إىل ربكم(قوله لعن اهللا املعذرين ورحم املعذرين، و: قال ابن عباس

أصل : أتى مبا صار به معذورا، قال بعضهم: أتى مبا صار به معذورا، وقيل أعذر من أنذر: منه أن يعذرين، وأعذر
العذر من العذرة وهو الشئ النجس ومنه مسى القلفة العذرة فقيل عذرت الصىب إذا طهرته وأزلت عذرته، وكذا 

عذرت فالنا أزلت جناسة ذنبه بالعفو عنه كقولك غفرت له أي سترت ذنبه، ومسى جلدة البكارة عذرة تشبيها 
بعذرهتا الىت هي القلفة، فقيل عذرهتا أي افتضضتها، وقيل للعارض يف حلق الصىب عذرة فقيل عذر الصىب إذا أصابه 

رت املياه انقطعت، واعتذرت املنازل درست على ويقال اعتذ* غمز الطبيب نغانغ املعذور : * ذلك، قال الشاعر
  طريق التشبيه باملعتذر

الذى يندرس ذنبه لوضوح عذره، والعاذرة قيل املستحاضة، والعذور السيئ اخللق اعتبارا بالعذرة أي النجاسة، 
  .وأصل العذرة فناء الدار ومسى ما يلقى فيه بامسها

للسؤال، يقال عره يعره واعتررت بك حاجىت، والعر والعر اجلرب  وهو املعترض) أطعموا القانع واملعتر(قال : عر
فتصيبكم منهم معرة بغري (الذى يعر البدن أي يعترضه، ومنه قيل للمضرة معرة تشبيها بالعر الذى هو اجلرب، قال 

مسى به  والعرار حكاية حفيف الريح ومنه العرار لصوت الظليم حكاية لصوهتا وقد عار الظليم، والعرعر شجر) علم
  .حلكاية صوت حفيفها وعرعار لعبة هلم حكاية لصوهتا

 -قالت االعراب آمنا (العرب ولد إمساعيل واالعراب مجعه يف االصل وصار ذلك امسا لسكان البادية : عرب
وقيل يف مجع االعراب أعاريب، قال ) ومن االعراب من يؤمن باهللا واليوم االخر -االعراب أشد كفرا ونفاقا 

  وألسنة لطاف يف املقال* أعاريب ذوو فخر بإفك  :الشاعر
أعرب عن : واالعرايب يف التعارف صار امسا للمنسوبني إىل سكان البادية، والعريب املفصح، واالعراب البيان يقال

  .نفسه
أي تبني وإعراب الكالم إيضاح فصاحته، وخص االعراب يف تعارف " الثيب تعرب عن نفسها : " وىف احلديث
) قرآنا عربيا(باحلركات والسكنات املتعاقبة على أواخر الكلم، والعريب الفصيح البني من الكالم، قال  النحويني



  .حكما عربيا) قرآنا عربيا -فصلت آياته  -بلسان عريب مبني (وقوله 
  وما بالدار عريب أي أحد يعرب عن نفسه، وامرأة عروبة معربة حباهلا عن عفتها وحمبة زوجها، ومجعها

  .وعربت عليه إذا رددت من حيث االعراب) عربا أترابا: (قالعرب، 
  .واملعرب صاحب الفرس العريب، كقولك اجملرب لصاحب اجلرب" عربوا على االمام : " وىف احلديث

قيل معناه مفصحا حيق احلق ويبطل الباطل، وقيل معناه شريفا كرميا من قوهلم عرب أتراب أو ) حكما عربيا(وقوله 
  عربوا على االمام،: وقيل معناه معربا من قوهلم) كتاب كرمي(صفه بكرمي يف قوله وصفه بذلك كو

ومعناه ناسخا ملا فيه من االحكام، وقيل منسوب إىل النيب العريب، والعريب إذا نسب إليه قيل عريب فيكون لفظه 
  .هكلفظ املنسوب إليه، ويعرب قيل هو أول من نقل السريانية إىل العربية فسمى باسم فعل

ذى : (واملعارج املصاعد قال) فظلوا فيه يعرجون -تعرج املالئكة والروح (العروج ذهاب يف صعود، قال : عرج
وعرج عروجا وعرجانا ) إليه يصعد الكلم الطيب: (وليلة املعراج مسيت لصعود الدعاء فيها إشارة إىل قوله) املعارج

مشى مشى الصاعد يف درجه، وعرج صار ذلك خلقة مشى مشى العارج أي الذاهب يف صعود كما يقال درج إذا 
  .له، وقيل للضبع عرجاء لكوهنا يف خلقتها ذات عرج وتعارج حنو تضالع ومنه استعري

  .أي احبسه عن التصعد* عرج قليال عن مدى غلوائكا * 
  .والعرج قطيع ضخم من االبل، كأنه قد عرج كثرة، أي صعد

  .فافه من أغصانهأي أل) حىت عاد كالعرجون القدمي: (عرجن
  العرش يف االصل شئ مسقف،: عرش

ومنه قيل عرشت الكرم وعرشته إذا جعلت له كهيئة سقف وقد ) وهى خاوية على عروشها(ومجعه عروش، قال 
قال أبو ) وما كانوا يعرشون -ومن الشجر ومما يعرشون  -معروشات وغري معروشات : (يقال لذلك املعرش، قال

لعنب ركب عرشه، والعرش شبه هودج للمرأة شبيها يف اهليئة بعرش الكرم، وعرشت البئر يبنون، واعترش ا: عبيدة
  .جعلت له عريشا ومسى جملس السطان عرشا اعتبارا بعلوه

وكىن به عن العز ) أهكذا عرشك -نكروا هلا عرشها  -أيكم يأتيين بعرشها  -ورفع أبويه على العرش (قال 
  .رشهوالسلطان واململكة، قيل فالن ثل ع

  .وروى أن عمر رضى اهللا عنه رؤى يف املنام فقيل ما فعل بك ربك ؟ فقال لوال أن تداركين برمحته لثل عرشى
وعرش اهللا ما ال يعلمه البشر على احلقيقة إال باالسم، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان 

إن اهللا ميسك السموات واالرض أن تزوال ولئن زالتا إن : (ولحامال له تعاىل عن ذلك ال حمموال، واهللا تعاىل يق
  وقال قوم هو الفلك االعلى) أمسكهما من أحد من بعده

ما السموات السبع واالرضون : " والكرسي فلك الكواكب، واستدل مبا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رسي عند العرش كذلك وقولهوالك" السبع يف جنب الكرسي إال كحلقة ملقاة يف أرض فالة 

  .تنبيه أن العرش مل يزل منذ أوجد مستعليا على املاء) وكان عرشه على املاء(
وما جيرى جمراه قيل هو إشارة إىل مملكته وسلطانه ال إىل مقر ) رفيع الدرجات ذو العرش -ذو العرش اجمليد (وقوله 

  .له يتعاىل عن ذلك
) فذو دعاء عريض(ل يف االجسام مث يستعمل يف غريها كما قال العرض خالف الطول وأصله أن يقا: عرض



والعرض خص باجلانب وعرض الشئ بدا عرضه وعرضت العود على االناء واعترض الشئ يف حلقه وقف فيه 
بالعرض واعترض الفرس يف مشيه وفيه عرضية أي اعتراض يف مشيه من الصعوبة، وعرضت الشئ على البيع وعلى 

وعرضنا جهنم يومئذ  -إنا عرضنا االمانة  -وعرضوا على ربك صفا  -مث عرضهم على املالئكة (فالن ولفالن حنو 
  وعرضت اجلند، والعارض كفروا) ويوم يعرض الذين كفروا على النار -للكافرين عرضا 

ومبا يعرض من ) هذا عارض ممطرنا(وعرضت اجلند، والعارض البادى عرضه فتارة خيص بالسحاب حنو ) على النار
السقم فيقال به عارض من سقم، وتارة باخلد حنو أخذ من عارضيه وتارة بالسن ومنه قيل العوارض للثنايا الىت تظهر 
عند الضحك، وقيل فالن شديد العارضة كناية عن جودة البيان، وبعري عروض يأكل الشوك بعارضيه، والعرضة ما 

وبعري عرضة للسفر أي جيعل معرضا له، وأعرض أظهر ) وال جتعلوا اهللا عرضة الميانكم(جيعل معرضا للشئ، قال 
  .عرضه أي ناحيته

مث أعرض (فإذا قيل أعرض ىل كذا أي بدا عرضه فأمكن تناوله، وإذا قيل أعرض عىن فمعناه وىل مبديا عرضه قال 
) وهم عن آياهتا معرضون -ومن أعرض عن ذكرى  -وأعرض عن اجلاهلني  -فأعرض عنهم وعظهم  -عنها 

فأعرضوا  -مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون  -إذا فريق منهم معرضون (ذف عنه استغناء عنه حنو ورمبا ح
فقد قيل هو العرض الذى خالف الطول، وتصور ذلك ) وجنة عرضها السموات واالرض(وقوله ) فأرسلنا عليهم
  إما أن يريد به أن يكون عرضها: على أحد وجوه

يوم تبدل االرض غري االرض (رض يف النشأة االوىل وذلك أنه قد قال يف النشأة االخرة كعرض السموات واال
  .وال ميتنع أن تكون السموات واالرض يف النشأة االخرة أكرب مما هي االن) والسموات

فأين النار ؟ فقال عمر إذا جاء الليل فأين النهار ؟ : وروى أن يهوديا سأل عمر رضى اهللا عنه عن هذه االية فقال
  الدنيا على فالن: بعرضها سعتها ال من حيث املساحة ولكن من حيث املسرة كما يقال يف ضدهوقيل يعىن 

بيع كذا : حلقة خامت وكفة حابل، وسعة هذه الدار كسعة االرض، وقيل العرض ههنا من عرض البيع من قوهلم
  .بعرض إذا بيع بسلعة فمعىن عرضها أي بدهلا وعوضها كقولك عرض هذا الثوب كذا وكذا

العرض ما ال يكون له ثبات ومنه استعار املتكلمون العرض ملا ال ثبات له إال باجلوهر كاللون والطعم، وقيل الدنيا و
يأخذون عرض هذا : (وقال) تريدون عرض الدنيا واهللا يريد االخرة: (عرض حاضر تنبيها أن ال ثبات هلا، قال تعاىل

  )ا قريبالو كان عرض(وقوله ) وإن يأهتم عرض مثله -االدىن 
  .أي مطلبا سهال

  .والتعريض كالم له وجهان من صدق وكذب أو ظاهر وباطن
قيل هو أن يقول هلا أنت مجيلة ومرغوب فيك وحنو ) وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء: (قال
  .ذلك
ر، ويقال فالن يعرف املعرفة والعرفان إدراك الشئ بتفكر وتدبر الثره وهو أخص من العلم ويضاده االنكا: عرف

اهللا وال يقال يعلم اهللا متعديا إىل مفعول واحد ملا كان معرفة البشر هللا هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال اهللا 
يعلم كذا وال يقال يعرف كذا، ملا كانت املعرفة تستعمل يف العلم القاصر املتوصل به بتفكر، وأصله من عرفت أي 

 -فلما جاءهم ما عرفوا : (و من أصبت عرفه أي خده، يقال عرفت كذا، قال تعاىلأصبت عرفه أي رائحته، أ
ويضاد املعرفة االنكار والعلم ) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم -فلعرفتهم بسيماهم  -فعرفهم وهم له منكرون 

ومعرفة ملكوته وحسن والعارف يف تعارف قوم هو املختص مبعرفة اهللا ) يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا(واجلهل قال 



  عرف بعضه وأعرض(معاملته تعاىل، يقال عرفه كذا، قال 
وعرفه جعل له عرفا أي رحيا طيبا، ) يتعارفون بينهم(وقال ) لتعارفوا(وتعارفوا عرف بعضهم بعضا قال ) عن بعض

  .ها وهداهمأي طيبها وزينها هلم، وقيل عرفها هلم بأن وصفها هلم وشوقهم إلي) عرفها هلم: (قال يف اجلنة
فاسم لبقعة خمصوصة، وقيل مسيت بذلك لوقوع املعرفة فيها بني آدم وحواء، وقيل ) فإذا أفضتم من عرفات(وقوله 

  .بل لتعرف العباد إىل اهللا تعاىل بالعبادات واالدعية
نهون عن يأمرون باملعروف وي(واملعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، واملنكر ما ينكر هبما، قال 

وهلذا قيل لالقتصاد يف اجلود معروف ملا ) وقلن قوال معروفا -وأمر باملعروف وانه عن املنكر : (وقال تعاىل) املنكر
إال من أمر بصدقة أو معروف  -ومن كان فقريا فليأكل باملعروف : (كان ذلك مستحسنا يف العقول وبالشرع حنو

  )وللمطلقات متاع باملعروف -

قول معروف ومغفرة خري من : (وقوله) فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف: (الحسان، وقولهأي باالقتصاد وا
  أي) صدقة

وعرف الفرس ) وأمر بالعرف: (رد باجلميل ودعاء خري من صدقة كذلك، والعرف املعروف من االحسان وقال
كالكاهن إال أن العراف خيتص والعراف ) واملرسالت عرفا: (والديك معروف، وجاء القطا عرفا أي متتابعة، قال

مبن خيرب باالحوال املستقبلة، والكاهن مبن خيرب عن االحوال املاضية، والعريف مبن يعرف الناس ويعرفهم، قال 
وقد عرف فالن عرافة إذا صار خمتصا، بذلك، فالعريف السيد املعروف، قال * بعثوا إىل عريفهم يتوسم : * الشاعر
: عريفهم بأثا يف الشر مرجوم ويوم عرفة يوم الوقوف هبا، وقوله* ا وإن كثروا بل كل قوم وإن عزو: الشاعر

فإنه سور بني اجلنة والنار، واالعتراف االقرار وأصله إظهار معرفة الذنب وذلك ضد ) وعلى االعراف رجال(
  ).فاعترفنا بذنوبنا -فاعترفوا بذنبهم : (اجلحود، قال

وتظهر بالفعل، يقال عرم فالن فهو عارم وعرم ختلق بذلك ومنه عرام العرامة شراسة وصعوبة يف اخللق : عرم
  سيل: (اجليش، وقوله

قيل أراد سيل االمر العرم، وقيل العرم املسناة وقيل العرم اجلرذ الذكر ونسب إليه السيل من حيث إنه نقب ) العرم
  .املسناة
وهو عرو من الذنب أي ) وع فيها وال تعرىإن لك أال جت: (يقال عرى من ثوبه يعرى فهو عار وعريان، قال: عرى

عار وأخذه عرواء أي رعدة تعرض من العرى ومعارى االنسان االعضاء الىت من شأهنا أن تعرى كالوجه واليد 
فنبذناه بالعراء وهو : (والرجل، وفالن حسن املعرى كقولك حسن احملسر واجملرد، والعراء مكان ال سترة به، قال

والعروة ما يتعلق به ) إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء: (الناحية وعراه واعتراه قصد عراه، قال :والعرا مقصور) سقيم
  .وذلك على سبيل التمثيل) فقد استمسك بالعروة الوثقى: (من عراه أي ناحيته، قال تعاىل

  .والعروة أيضا شجرة يتعلق هبا االبل ويقال هلا عروة وعلقة
الباردة، والنخلة العرية ما يعرى عن البيع ويعزل، وقيل هي الىت يعريها صاحبها والعرى والعرية ما يعرو من الريح 

  حمتاجا فجعل مثرهتا له ورخص أن يبتاع بتمر ملوضع احلاجة، وقيل هي النخلة للرجل
  .وسط خنيل كثرية لغريه فيتأذى به صاحب الكثري فرخص له أن يبتاع مثرته بتمر، واجلميع العرايا

  .لى اهللا عليه وسلم يف بيع العراياورخص رسول اهللا ص
  العزة حالة ما نعة لالنسان من أن: عز
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وتعزز اللحم اشتد وعز كأنه ) أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هللا مجيعا: (يغلب من قوهلم أرض عزاز أي صلبة، قال
حصل يف عزاز يصعب الوصول إليه كقوهلم تظلف أي حصل يف ظلف من االرض، والعزيز الذى يقهر وال يقهر، 

) سبحان ربك رب العزة -وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني (قال ) يا أيها العزيز مسنا -كيم إنه هو العزيز احل(قال 
ووجه ذلك أن ) بل الذين كفروا يف عزة وشقاق(فقد ميدح بالعزة تارة كما ترى ويذم هبا تارة كعزة الكفار قال 

قية، والعزة الىت هي للكافرين هي التعزز العزة الىت هللا ولرسوله وللمؤمنني هي الدائمة الباقية الىت هي العزة احلقي
واختذوا من : (وعلى هذا قوله" كل عز ليس باهللا فهو ذل : " وهو يف احلقيقة ذل كما قال عليه الصالة والسالم

  )دون اهللا آهلة ليكونوا هلم عزا
يد أن يعز حيتاج أن معناه من كان ير) من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا: (أي ليتمنعوا به من العذاب، وقوله

وقال ) أخذته العزة باالمث(يكتسب منه تعاىل العزة فإهنا له، وقد تستعار العزة للحمية واالنفة املذمومة وذلك يف قوله 
أي صعب، وعزه كذا غلبه، ) عزيز عليه ما عنتم: (يقال عز على كذا صعب، قال) تعز من تشاء وتذل من تشاء(

  .وقيل من عز بز أي من غلب سلب
أي غلبىن، وقيل معناه صار أعز مىن يف املخاطبة واملخاصمة، وعز املطر االرض ) وعزىن يف اخلطاب: (قال تعاىل

إنه : (غلبها وشاة عزوز قل درها، وعز الشئ قل اعتبارا مبا قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطلوب، وقوله
واستعز بفالن إذا غلب ) رأيتم الالت والعزىأف: (أي يصعب مناله ووجود مثله، والعزى صنم، قال) لكتاب عزيز

  .مبرض أو مبوت
وما يعزب عن ربك من مثقال : (العازب املتباعد يف طلب الكالء عن أهله، يقال عزب يعزب ويعزب، قال: عزب
  يقال رجل عزب، وامرأة عزبة وعزب عنه حلمه وعزب طهرها) وال يعزب عنه مثقال ذرة -ذرة 

  .معزبون عزبت إبلهم إذا غاب عنها زوجها، وقوم
  .أي بعد عهده باخلتمة: وروى من قرأ القرآن يف أربعني يوما فقد عزب

والتعزير ضرب دون احلد وذلك يرجع إىل االول ) وعزرمتوهم -وتعزروه (التعزير النصرة مع التعظيم، قال : عزر
  .نصرة بقمعه عما يضرهفإن ذلك تأديب والتأديب نصرة ما لكن االول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاىن 

  .فمن قمعته عما يضره فقد نصرته
أنصره مظلوما فكيف أنصره ظاملا : انصر أخاك ظاملا أو مظلوما، قال: " وعلى هذا الوجه قال صلى اهللا عليه وسلم

  .اسم نىب) وقالت اليهود عزير ابن اهللا(وعزير يف قوله " كفه عن الظلم : ؟ فقال

لة كانت أو براءة أو غريمها بالبدن كان ذلك أو بالقلب، يقال عزلته واعتزلته االعتزال جتنب الشئ عما: عزل
وأعتزلكم وما تدعون  -فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم  -وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا : (وتعزلته فاعتزل، قال

  :وقال الشاعر) فاعتزلوا النساء -من دون اهللا 
أي ممنوعون بعد أن كانوا ميكنون، واالعزل الذى ) إهنم عن السمع ملعزولون: (وقوله* يا بنت عاتكة الىت أتعزل * 

  .ال رمح معه



ومن الدواب ما مييل ذنبه ومن السحاب ما ال مطر فيه، والسماك االعزل جنم مسى به لتصوره خبالف السماك 
  .الرامح الذي معه جنم لتصوره بصورة رحمه

فإذا عزمت (اء االمر، يقال عزمت االمر وعزمت عليه واعتزمت، قال العزم والعزمية عقد القلب على إمض: عزم
) ومل جند له عزما -إن ذلك ملن عزم االمور  -وإن عزموا الطالق  -وال تعزموا عقدة النكاح  -فتوكل على اهللا 

  .أي حمافظة على ما أمر به وعزمية على القيام
  .ان أن ميضى إرادته فيك ومجعها العزائموالعزمية تعويذ كأنه تصور أنك قد عقدت هبا على الشيط

عزين أي مجاعات يف تفريقة، واحدهتا عزة وأصله من عزوته فاعتزى أي نسبته فانتسب فكأهنم اجلماعة : عزا
املنتسب بعضهم إىل بعض إما يف الوالدة أو يف املظاهرة، ومنه االعتزاء يف احلرب وهو أن يقول أنا ابن فالن 

  .وصاحب فالن
  تعزى بعزاء من" وروى 

وقيل عزين من عزا عزاء فهو عز إذا تصرب وتعزى أي تصرب وتأسى فكأهنا اسم للجماعة " اجلاهلية فاعضوه هبن أبيه 
  .الىت يتأسى بعضهم ببعض

أي أقبل وأدبر وذلك يف مبدإ الليل ومنتهاه، فالعسعسة والعساس رقة الظالم وذلك ) والليل إذا عسعس: (عسعس
  .عس والعسس نفض الليل عن أهل الريبة ورجل عاس وعساس واجلميع العسسيف طريف الليل، وال

  .وقيل كلب عس خري من أسد ربض، أي طلب الصيد بالليل، والعسوس من النساء املتعاطية للريبة بالليل
  .والعس القدح الضخم واجلمع عساس

: والعسرة تعسر وجود املال، قال) افإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر: (العسر نقيض اليسر، قال تعاىل: عسر
وإن (، وأعسر فالن، حنو أضاق، وتعاسر القوم طلبوا تعسري االمر )وإن كان ذو عسرة: (وقال) يف ساعة العسرة(

يوم عسري  -وكان يوما على الكافرين عسريا : (ويوم عسري يتصعب فيه االمر، قال) تعاسرمت فسترضع له أخرى
  )على الكافرين غري يسري

  .رىن الرجل طالبين بشئ حني العسرةوعس

  .وكىن عن اجلماع بالعسيلة) من عسل مصفى(العسل لعاب النحل، قال : عسل
والعسالن اهتزاز الرمح واهتزاز االعضاء يف العدو " حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك : " قال عليه السالم

  .وأكثر ما يستعمل يف الذئب يقال مر يعسل وينسل
ترجى، وكثري من املفسرين فسروا لعل وعسى يف القرآن بالالزم وقالوا إن الطمع والرجاء ال عسى طمع و: عسى

يصح من اهللا، وىف هذا منهم قصور نظر، وذاك أن اهللا تعاىل إذا ذكر ذلك يذكره ليكون االنسان منه راجيا ال الن 
عسى اهللا أن يأيت بالفتح ( ذلك أي كونوا راجني يف) عسى ربكم أن يهلك عدوكم: (يكون هو تعاىل يرجو، فقوله

هل عسيتم إن كتب  -هل عسيتم إن توليتم  -وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم  -عسى ربه إن طلقكن  -
واملعسيان من االبل ما انقطع ) فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهرا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا -عليكم القتال 

  للبنه فريجى أن يعود لبنها، فيقا
  .وعسى الشئ يعسو إذا صلب، وعسى الليل يعسو أي أظلم

 -عشرون صابرون  -تلك عشرة كاملة : (العشرة والعشر والعشرون والعشري والعشر معروفة، قال تعاىل: عشر
وعشرهتم أعشرهم، صرت عاشرهم، وعشرهم أخذ عشر ماهلم، وعشرهتم صريت ماهلم عشرة وذلك ) تسعة عشر



وناقة عشراء مرت من محلها ) وما بلغوا معشار ما آتيناهم: (معشار الشئ عشره، قال تعاىلأن جتعل التسع عشرة، و
وجاءوا عشارى عشرة عشرة والعشارى ما طوله ) وإذا العشار عطلت: (عشرة أشهر ومجعها عشار، قال تعاىل

قطاع وعنه عشرة أذرع، والعشر يف االظماء وإبل عواشر وقدح أعشار منكسر وأصله أن يكون على عشرة أ
  .استعري قول الشاعر

والعشور يف املصاحف عالمة العشر االيات، والتعشري هناق احلمري لكونه عشرة * بسهميك يف أعشار قلب مقتل * 
أصوات، والعشرية أهل الرجل الذين يتكثر هبم أي يصريون له مبنزلة العدد الكامل وذلك أن العشرة هو العدد 

  فصار العشرية امسا) وعشريتكم وأزواجكم: (الكامل، قال تعاىل
) وعاشروهن باملعروف: (لكل مجاعة من أقارب الرجل الذين يتكثر هبم وعاشرته صرت له كعشرة يف املصاهرة

  .والعشري املعاشر قريبا كان أو معارف
والعشاء من صالة املغرب إىل العتمة، ) إال عشية أو ضحاها: (العشى من زوال الشمس إىل الصباح قال: عشا

  .والعشاآن املغرب والعتمة
  .والعشا ظلمة تعترض يف العني، يقال رجل أعشى وامرأة عشواء

  .وقيل خيبط خبط عشواء
  وعشوت النار قصدهتا ليال ومسى النار الىت

  .تبدو بالليل عشوة وعشوة كالشعلة، عشى عن كذا حنو عمى عنه
الواحدة عاشية ومنه قيل العاشية هتيج اآلبية،  والعواشى االبل الىت ترعى ليال) ومن يعش عن ذكر الرمحن: (قال

  .والعشاء طعام العشاء وبالكسر صالة العشاء، وقد عشيت وعشيته وقيل عش وال تغتر
العصب أطناب املفاصل، وحلم عصب كثري العصب واملعصوب املشدود بالعصب املنزوع من احليوان مث : عصب

  ة، وفالنيقال لكل شد عصب حنو قوهلم ألعصبنكم عصب السلم
شديد العصب ومعصوب اخللق أي مدمج اخللقة، ويوم عصيب شديد يصح أن يكون مبعىن فاعل وأن يكون مبعىن 
: مفعول أي يوم جمموع االطراف كقوهلم يوم ككفة حابل وحلقة خامت، والعصبة مجاعة متعصبة متعاضدة، قال تعاىل

واعصوصب القوم صاروا عصبا، وعصبوا به أمرا  أي جمتمعة الكالم متعاضدة،) وحنن عصبة -لتنوء بالعصبة (
  .وعصب الريق بفمه يبس حىت صار كالعصب أو كاملعصوب به

والعصب ضرب من برود اليمن قد عصب به نقوش، والعصابة ما يعصب به الرأس والعمامة وقد اعتصب فالن حنو 
  .ونه معصوبا أي مطوياتعمم واملعصوب الناقة الىت ال تدر حىت تعصب، والعصيب يف بطن احليوان لك

: وقال) إىن أراىن أعصر مخرا(العصر مصدر عصرت واملعصور الشئ العصري والعصارة نفاية ما يعصر، قال : عصر
أي يستنبطون منه اخلري وقرئ يعصرون أي ميطرون، واعتصرت من كذا أخذت ما جيرى جمرى ) وفيه يعصرون(

  *وإمنا العيش بربانه : العصارة، قال الشاعر
أي السحائب الىت تعتصر باملطر أي تصب، وقيل الىت ) وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا(ت من أفنانه معتصر وأن

واالعتصار أن يعض فيعتصر باملاء ومنه العصر، ) فأصاهبا إعصار: (تأتى باالعصار، واالعصار ريح تثري الغبار، قال
والعصر العشى ) والعصر إن االنسان لفى خسر: (والعصر امللجأ، والعصر والعصر الدهر واجلميع العصور، قال

  .ومنه صالة العصر وإذا قيل العصران فقيل الغداة والعشي، وقيل الليل والنهار وذلك كالقمرين للشمس والقمر
  .واملعصر املرأة الىت حاضت ودخلت يف عصر شباهبا



واحلب ذو العصف : (ف، قالالعصف والعصيفة الذى يعصف من الزرع ويقال حلطام النبت املتكسر عص: عصف
وعاصفة ومعصفة تكسر الشئ فتجعله كعصف، وعصفت هبم الريح تشبيها ) وريح عاصف -كعصف مأكول  -

  .بذلك
  العصم االمساك، واالعتصام: عصم

  أي ال شئ يعصم منه، ومن قال معناه) ال عاصم اليوم من أمر اهللا: (االستمساك، قال
 املعصوم وإمنا ذلك تنبيه منه على املعىن املقصود بذلك وذلك أن العاصم ال معصوم فليس يعىن أن العاصم مبعىن

واالعتصام التمسك بالشئ، ) ما هلم من اهللا من عاصم: (واملعصوم يتالزمان فأيهما حصل حصل معه االخر، قال
ركوب واستعصم استمسك كأنه طلب ما يعتصم به من ) ومن يعتصم باهللا -واعتصموا حببل اهللا مجيعا : (قال

والعصام ما يعصم به أي يشد ) وال متسكوا بعصم الكوافر(أي حترى ما يعصمه وقوله ) فاستعصم(الفاحشة، قال 
وعصمة االنبياء حفظه إياهم أوال مبا خصهم به من صفاء اجلوهر، مث مبا أوالهم من الفضائل اجلسمية والنفسية مث 

) واهللا يعصمك من الناس: (حبفظ قلوهبم وبالتوفيق، قال تعاىلبالنصرة وبتثبت أقدامهم، مث بإنزال السكينة عليهم و
والعصمة شبه السوار، واملعصم موضعها من اليد، وقيل للبياض بالرسغ عصمة تشبيها بالسوار وذلك كتسمية 

  .البياض بالرجل حتجيال، وعلى هذا قيل غراب أعصم
مجعه عصى وعصوته ضربته بالعصا وعصيت العصا أصله من الواو لقوهلم يف تثنيته عصوان، ويقال يف : عصا

  بالسيف، قال
ويقال ألقى فالن عصاه إذا نزل تصورا ) فألقوا حباهلم وعصيهم -قال هي عصاي  -فألقى عصاه  -فألق عصاك (

وعصى عصيانا إذا خرج عن الطاعة، * فألقت عصاها واستقرت هبا النوى : * حبال من عاد من سفره، قال الشاعر
ويقال فيمن ) االن وقد عصيت قبل -ومن يعص اهللا ورسوله  -وعصى آدم ربه : (بعصاه، قال وأصله أن يتمنع

  .فارق اجلماعة فالن شق العصا
وذلك عبارة عن الندم ملا جرى به عادة ) ويوم يعض الظامل -عضوا عليكم االنامل : (العض أزم باالسنان قال: عض

ض عليه االبل، والعضاض معاضة الدواب بعضها بعضا، الناس أن يفعلوه عند ذلك، والعض للنوى والذى يع
ورجل معض مبالغ يف أمره كأنه يعض عليه ويقال ذلك يف املدح تارة وىف الذم تارة حبسب ما يبالغ فيه يقال هو 

  .عض سفر وعض يف اخلصومة، وزمن عضوض فيه جدب، والتعضوض ضرب من التمر يصعب مضغه
  ف وعضدته أصبت عضده، وعنه استعري عضدتالعضد ما بني املرفق إىل الكت: عضد

الشجر باملعضد، ومجل عاضد يأخذ عضد الناقة فيتنوخها ويقال عضدته أخذت عضده وقويته ويستعار العضد 
ورجل أعضد دقيق العضد، وعضد يشتكى من العضد، وهو داء ) وما كنت متخذ املضلني عضدا(للمعني كاليد 

  ويقال لسمته يناله يف عضده، ومعضد موسوم يف عضده

  .عضاد، واملعضد دملجة، وأعضاد احلوض جوانبه تشبيها بالعضد
العضلة كل حلم صلب يف عصب ورجل عضل مكتنز اللحم وعضلته شددته بالعضل املتناول من احليوان : عضل

قيل خطاب لالزواج وقيل ) فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: (حنو عصبته وجتوز به يف كل منع شديد، قال
  .وعضلت الدجاجة ببيضها، واملرأة بولدها إذا تعسر خروجهما تشبيها هبا: ولياءلال

معضلة منا جبمع عرمرم وداء عضال صعب الربء، والعضلة الداهية * ترى االرض منا بالفضاء مريضة : قال الشاعر



  .املنكرة
  أي) جعلوا القرآن عضني: (عضه

أفتؤمنون ببعض (ريذلك مما وصفوه به وقيل معىن عضني ما قال تعاىل مفرقا فقالوا كهانة وقالوا أساطري االولني إىل غ
وعضون مجع كقوهلم ثبون وظبون يف مجع ) ويؤمنون بالكتاب كله: (خالف من قال فيه) الكتاب وتكفرون ببعض

  .ثبة وظبة
  .ومن هذا االصل العضو والعضو، والتعضية جتزئة االعضاء، وقد عضيته

و من العضه وهى شجر وأصل عضة يف لغة عضهة، لقوهلم عضيهة، وعضوة يف لغة هو من العضو أ: قال الكسائي
أي ال يفرق ما يكون تفريقه ضررا على الورثة كسيف يكسر بنصفني : لقوهلم عضوان وروى ال تعضية يف املرياث

  .وحنو ذلك
منه قيل للرداء املثىن العطف يقال يف الشئ إذا ثىن أحد طرفيه إىل االخر كعطف الغصن والوسادة واحلبل و: عطف

عطاف، وعطفا االنسان جانباه من لدن رأسه إىل وركه وهو الذى ميكنه أن يلقيه من بدنه ويقال ثىن عطفه إذا 
وصعر خبده وحنو ذلك من االلفاظ، ويستعار للميل والشفقة إذا عدى بعلى، يقال ) نأى جبانبه(أعرض وجفا حنو 

  ة على ولدها، وناقةعطف عليه وثناه عاطفة رحم، وظبية عاطف
  .عطوف على بوها، وإذا عدى بعن يكون على الضد حنو عطفت عن فالن

العطل فقدان الزينة والشغل، يقال عطلت املرأة فهى عطل وعاطل، ومنه قوس عطل ال وتر عليه، وعطلته : عطل
معطل، : صانع أتقنه وزينهويقال ملن جيعل العامل بزعمه فارغا عن ) وبئر معطلة(من احللى ومن العمل فتعطل، قال 

  .وعطل الدار عن ساكنها، واالبل عن راعيها
واختص العطية والعطاء بالصلة، قال ) حىت يعطوا اجلزية(العطو التناول واملعاطاة املناولة، واالعطاء االنالة : عطا

  وأصله أن يعطى رأسه وأعطى البعري انقاد) فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها(يعطى من يشاء ) هذا عطاؤنا(

  .فال يتأىب وظىب عطو وعاط رفع رأسه لتناول االوراق
وقرئ عظما فيهما، ومنه قيل عظمة الذراع ) فكسونا العظام حلما -عظاما (العظم مجعه عظام، قال : عظم

ملستغلظها، وعظم الرحل خشبة بال أنساع، وعظم الشئ أصله كرب عظمه مث استعري لكل كبري فأجرى جمراه 
  سوساحم

 -عم يتساءلون عن النبإ العظيم  -قل هو نبأ عظيم  -عذاب يوم عظيم (كان أو معقوال، عينا كان أو معىن، قال 
والعظيم إذا استعمل يف االعيان فأصله أن يقال يف االجزاء املتصلة، والكثري يقال يف املنفصلة، مث ) من القريتني عظيم

مال عظيم، وذلك يف معىن الكثري، والعظيمة النازلة، واالعظامة قد يقال يف املنفصل عظيم حنو جيش عظيم و
  .والعظامة شبه وسادة تعظم هبا املرأة عجيزهتا

العفة حصول حالة للنفس متتنع هبا عن غلبة الشهوة، واملتعفف املتعاطى لذلك بضرب من املمارسة والقهر، : عف
افة، والعفة أي البقية من الشئ، أو جمرى العفعف وهو وأصله االقتصار على تناول الشئ القليل اجلارى جمرى العف

  ).وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا(وقال ) ومن كان غنيا فليستعفف(مثر االراك، واالستعفاف طلب العفة، قال 
العفريت من اجلن هو العارم اخلبيث، ويستعار ذلك لالنسان استعارة الشيطان له، ) قال عفريت من اجلن: (عفر

  العفريت املوثق اخللق، وأصله من العفر أي التراب، وعافره صارعه فألقاه: ريت نفريت، قال ابن قتيبةيقال عف
دابة تشبه احلرباء تتعرض للراكب، وقيل عفرية الديك واحلبارى : يف العفر، ورجل عفر حنو شر ومشر، وليث عفرين



  .للشعر الذى على رأسهما
اه واعتفاه أي قصده متناوال ما عنده، وعفت الريح الدار قصدهتا متناولة العفو القصد لتناول الشئ، يقال عف: عفا

وعفت الدار كأهنا قصدت هي البلى، وعفا النبت والشجر * أخذ البلى آياهتا : * آثارها، وهبذا النظر قال الشاعر
ملفعول يف احلقيقة قصد تناول الزيادة كقولك أخذ النبت يف الزيادة، وعفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه، فا

مث  -وأن تعفوا أقرب للتقوى ) فمن عفا وأصلح(متروك، وعن متعلق مبضمر، فالعفو هو التجايف عن الذنب، قال 
أي ما يسهل قصده وتناوله، وقيل ) خذ العفو(وقوله ) واعف عنهم -إن نعف عن طائفة منكم  -عفونا عنكم 

  .أي ما يسهل إنفاقه) اذا ينفقون قل العفوويسئلونك م(معناه تعاطى العفو عن الناس، وقوله 
  أعطى عفوا، فعفوا مصدر يف موضع احلال أي أعطى وحاله حال العاىف أي القاصد: وقوهلم

وقوهلم يف الدعاء * كأنك تعطيه الذى أنت سائله : * للتناول إشارة إىل املعىن الذى عد بديعا، وهو قول الشاعر
وما أكلت " وقوله ) إن اهللا كان عفوا غفورا(ة والسالمة، وقال يف وصفه تعاىل أسألك العفو والعافية أي ترك العقوب

أعفوا " أي طالب الرزق من طري ووحش وإنسان، وأعفيت كذا أي تركته يعفو ويكثر، ومنه قيل " العافية فصدقة 
  .والعفاء ما كثر من الوبر والريش، والعايف ما يرد مستعري القدر من املرق يف قدره" اللحى 
واستعري العقب للولد " ويل لالعقاب من النار : " العقب مؤخر الرجل، وقيل عقب ومجعه أعقاب، وروى: عقب

وعقب الشهر من قوهلم جاء يف عقب الشهر أي آخره، وجاء ) وجعلها كلمة باقية يف عقبه(وولد الولد، قال تعاىل 
: وانقلب على عقبيه حنو رجع على حافرته، وحنو يف عقبه إذا بقيت منه بقية، ورجع على عقبه إذا انثىن راجعا،

  انقلبتم على أعقابكم -ونرد على أعقابنا : (وقوهلم رجع عوده على بدئه، قال) ارتدا على آثارمها قصصا(
وعقبه إذا تاله عقبا حنو دبره وقفاه، ) فكنتم على أعقابكم تنكصون -ونكص على عقبيه  -ومن ينقلب على عقبيه 

والعاقبة إطالقها ) أولئك هلم عقىب الدار: (وقال تعاىل) خري ثوابا وخري عقبا(خيتصان بالثواب حنو والعقب والعقىب 
وقوله ) مث كان عاقبة الذين أساءوا: (وباالضافة قد تستعمل يف العقوبة حنو) والعاقبة للمتقني: (خيتص بالثواب حنو

) فبشر هم بعذاب أليم: (تعارة من ضده كقولهيصح أن يكون ذلك اس) فكان عاقبتهما أهنما يف النار: (تعاىل
وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم  -شديد العقاب  -فحق عقاب (والعقوبة واملعاقبة والعقاب خيتص بالعذاب، قال 

له معقبات : (والتعقيب أن يأيت بشئ بعد آخر، يقال عقب الفرس يف عدوه قال) ومن عاقب مبثل ما عوقب به -به 
  .أي مالئكة يتعاقبون عليه حافظني له) ه ومن خلفهمن بني يدي

  .أي ال أحد يتعقبه ويبحث عن فعله من قوهلم عقب احلاكم على حكم من قبله إذا تتبعه) ال معقب حلكمه(وقوله 
  وجيوز أن يكون ذلك هنيا للناس أن* وما بعد حكم اهللا تعقيب : * قال الشاعر

  .ت عليهم ويكون ذلك من حنو النهى عن اخلوض يف سر القدرخيوضوا يف البحث عن حكمه وحكمته إذا خفي
  .أي مل يلتفت وراءه) وىل مدبرا ومل يعقب: (وقوله تعاىل

واالعتقاب أن يتعاقب شئ بعد آخر كاعتقاب الليل والنهار، ومنه العقبة أن يتعاقب اثنان على ركوب ظهر، وعقبة 
  :قال الشاعر) فأعقبهم نفاقا(قال  الطائر صعوده واحنداره، وأعقبه كذا إذا أورثه ذلك،

  .أي ال يعقب االفاقة، وفالن مل يعقب أي مل يترك ولدا، وأعقاب الرجل أوالده* له طائف من جنة غري معقب * 
وإذا كان له ذرية فإهنم يدخلون فيها، وامرأة : قال أهل اللغة ال يدخل فيه أوالد البنت الهنم مل يعقبوه بالنسب، قال

ذكرا ومرة أنثى، وعقبت الرمح شددته بالعقب حنو عصبته شددته بالعصب، والعقبة طريق وعر يف  معقاب تلد مرة



اجلبل، واجلمع عقب وعقاب، والعقاب مسى لتعاقب جريه يف الصيد، وبه شبه يف اهليئة الراية، واحلجر الذى على 
  حافىت البئر، واخليط الذى يف القرط، واليعقوب ذكر احلجل ملا له

  .جلرىمن عقب ا
العقد اجلمع بني أطراف الشئ ويستعمل ذلك يف االجسام الصلبة كعقد احلبل وعقد البناء مث يستعار ذلك : عقد

وقرئ ) عاقدت أميانكم(للمعاىن حنو عقد البيع والعهد وغريمها فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت ميينه، قال 
  .ومنه قيل لفالن عقيدة، وقيل للقالدة عقد) مبا عقدمت االميان(: وقرئ) مبا عقدمت االميان: (وقال) عقدت أميانكم(

وال : (والعقدة اسم ملا يعقد من نكاح أو ميني أو غريمها، قال) أوفوا بالعقود(والعقد مصدر استعمل امسا فجمع حنو 
 -اين واحلل عقدة من لس(وعقد لسانه احتبس وبلسانه عقدة أي يف كالمه حبسة، قال ) تعزموا عقدة النكاح
مجع عقدة وهى ما تعقده الساحرة وأصله من العزمية ولذلك يقال هلا عزمية كما يقال هلا عقدة، ) النفاثات يف العقد

ومنه قيل للساحر معقد، وله عقدة ملك، وقيل ناقة عاقدة وعاقد عقدت بذنبها للقاحها، وتيس وكلب أعقد 
  .ملتوي الذنب، وتعاقدت الكالب تعاظلت

  ما غزى قوم يف عقر دارهم: والدار وغريمها أصلها ويقال له عقر، وقيل عقر احلوض: عقر
قط إال ذلوا، وقيل للقصر عقرة وعقرته أصبت عقره أي أصله حنو رأسته ومنه عقرت النخل قطعته من أصله 

) اطى فعقرفتع: (وقال تعاىل) فعقروها فقال متتعوا يف داركم: (وعقرت البعري حنرته وعقرت ظهر البعري فانعقر، قال
وكانت امرأيت : (ومنه استعري سرج معقر وكلب عقور ورجل عاقر وامرأة عاقر ال تلد كأهنا تعقر ماء الفحل، قال

وقد عقرت والعقر آخر الولد وبيضة العقر كذلك، والعقار اخلمر لكونه كالعاقر للعقل ) وامرأتى عاقر -عاقرا 
عقر فتشبيه بالقصر، فقوهلم رفع فالن عقريته أي صوته فذلك ملا واملعاقرة إدمان شربه، وقوهلم للقطعة من الغنم 

  .روى أن رجال عقر رجله فرفع صوته فصار ذلك مستعارا للصوت، والعقاقري، أخالط االدوية، والواحد عقار
  العقل يقال للقوة املتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذى يستفيده االنسان بتلك: عقل

  *العقل عقالن : مري املؤمنني رضى اهللا عنهالقوة عقل وهلذا قال أ
وضوء العني ممنوع وإىل االول * إذا مل يك مطبوع كما ال ينفع ضوء الشمس * مطبوع ومسموع وال ينفع مسموع 

ما كسب أحد : " وإىل الثاين أشار بقوله" ما خلق اهللا خلقا أكرم عليه من العقل : " أشار صلى اهللا عليه وسلم بقوله
وكل ) وما يعقلها إال العاملون(وهذا العقل هو املعىن بقوله " من عقل يهديه إىل هدى أو يرده عن ردى  شيئا أفضل

إىل ) ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق: (موضع ذم اهللا فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إىل الثاين دون االول حنو
كل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل وحنو ذلك من االيات، و) صم بكم عمى فهم ال يعقلون: (قوله

  .فإشارة إىل االول
وأصل العقل االمساك واالستمساك كعقل البعري بالعقال وعقل الدواء البطن وعقلت املرأة شعرها وعقل لسانه كفه 

  .ومنه قيل للحصن معقل ومجعه معاقل
  عقل االبل بفناء وىل الدم وقيل بلوباعتبار عقل البعري قيل عقلت املقتول أعطيت ديته، وقيل أصله أن ت

بعقل الدم أن يسفك مث مسيت الدية بأي شئ كان عقال ومسى امللتزمون له عاقلة، وعقلت عنه نبت عنه يف إعطاء 
الدية ودية معقلة على قومه إذا صاروا بدونه واعتقله بالشغزبية إذا صرعه، واعتقل رحمه بني ركابه وساقه، وقيل 

ولقوهلم أخذ النقد ومل يأخذ العقال، " لو منعوين عقاال لقاتلتهم " ل أىب بكر رضى اهللا عنه العقال صدقة عام لقو
وذلك كناية عن االبل مبا يشد به أو باملصدر فإنه يقال عقلته عقال وعقاال كما يقال كتبت كتابا، ويسمى املكتوب 



الىت تعقل أي حترس ومتنع كقوهلم علق مضنة كتابا كذلك يسمى املعقول عقاال، والعقيلة من النساء والدر وغريمها 
  .ملا يتعلق به، واملعقل جبل أو حصن يعتقل به، والعقال داء يعرض يف قوائم اخليل، والعقل اصطكاك فيها

أصل العقم اليبس املانع من قبول االثر يقال عقمت مفاصله وداء عقام ال يقبل الربء والعقيم من النساء الىت : عقم
وريح عقيم يصح أن ) فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم: (فحل يقال عقمت املرأة والرحم، قالال تقبل ماء ال

  يكون مبعىن الفاعل وهى الىت ال تلقح سحابا
وال شجرا، ويصح أن يكون مبعىن املفعول كالعجوز العقيم وهى الىت ال تقبل أثر اخلري، وإذا مل تقبل ومل تتأثر مل تعط 

  .ويوم عقيم ال فرح فيه) أرسلنا عليهم الريح العقيمإذ : (ومل تؤثر، قال تعاىل
  العكوف االقبال على الشئ: عكف

ومالزمته على سبيل التعظيم له واالعتكاف يف الشرع هو االحتباس يف املسجد على سبيل القربة ويقال عكفته على 
يعكفون على أصنام  -اكفني فنظل هلا ع -والعاكفني  -سواء العاكف فيه والباد : (كذا أي حبسته عليه لذلك قال

  .أي حمبوسا ممنوعا) واهلدى معكوفا -وأنتم عاكفون يف املساجد  -ظلت عليه عاكفا  -هلم 
العلق التشبث بالشئ، يقال علق الصيد يف احلبالة وأعلق الصائد إذا علق الصيد يف حبالته، واملعلق واملعالق : علق

ذلك، وعلق البكرة آالهتا الىت تتعلق هبا ومنه العلقة ملا يتمسك به ما يعلق به وعالقة السوط كذلك، وعلق القربة ك
وعلق دم فالن بزيد إذا كان زيد قاتله، والعلق دود يتعلق باحللق، والعلق الدم اجلامد ومنه العلقة الىت يكون منها 

  الولد،
والعلق الشئ النفيس ) مضغةفخلقنا العلقة (إىل قوله ) ولقد خلقنا االنسان: (وقال) خلق االنسان من علق: (قال

الذى يتعلق به صاحبه فال يفرج عنه والعليق ما علق على الدابة من القضيم والعليقة مركوب يبعثها االنسان مع 
أن العليقات يالقني الرقم والعلوق الناقة الىت ترأم ولدها * أرسلها عليقة وقد علم : غريه فيغلق أمره، قال الشاعر

  .علوق، والعلقى شجر يتعلق به، وعلقت املرأة حبلت، ورجل معالق يتعلق خبصمه فتعلق به، وقيل للمنية
  .أحدمها إدارك ذات الشئ: العلم إدراك الشئ حبقيقته، وذلك ضربان: علم

  .والثاىن احلكم على الشئ بوجود شئ هو موجود له أو نفى شئ هو منفى عنه
فإن : (والثاىن املتعدى إىل مفعولني حنو قوله) هللا يعلمهمال تعلموهنم ا(فاالول هو املتعدى إىل مفعول واحد حنو 

  .فإشارة إىل أن عقوهلم طاشت) ال علم لنا: (إىل قوله) يوم جيمع اهللا الرسل: (وقوله) علمتموهن مؤمنات
نظرى وعملى، فالنظري ما إذا علم فقد كمل حنو العلم مبوجودات العامل، والعملي ما ال : والعلم من وجه ضربان

  إاليتم 
  .بأن يعمل كالعلم بالعبادات

عقلي ومسعي، وأعلمته وعلمته يف االصل واحد إال أن االعالم اختص مبا كان بإخبار : ومن وجه آخر ضربان
  .سريع، والتعليم اختص مبا يكون بتكرير وتكثري حىت حيصل منه أثر يف نفس املتعلم

تنبه النفس لتصور ذلك ورمبا استعمل يف معىن االعالم إذا التعليم تنبيه النفس لتصور املعاين، والتعلم : قال بعضهم
وعلمتم ما مل  -علم بالقلم  -الرمحن علم القرآن : (فمن التعليم قوله) أتعلمون اهللا بدينكم(كان فيه تكرير حنو 

  .وحنو ذلك) ويعلمهم الكتاب واحلكمة -علمنا منطق الطري  -تعلموا 
  مهفتعلي) وعلم آدم االمساء كلها(وقوله 



االمساء هو أن جعل له قوة هبا نطق ووضع أمساء االشياء وذلك بإلقائه يف روعه، وكتعليمه احليوانات كل واحد منها 
هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت (قال له موسى ) وعلمناه من لدنا علما: (فعال يتعاطاه وصوتا يتحراه، قال

ى يرونه ما مل يعرفهم اهللا منكرا بداللة ما رأه موسى منه ملا قيل عىن به العلم اخلاص اخلفى على البشر الذ) رشدا
  تبعه فأنكره حىت

والذين أوتوا العلم : (وقوله تعاىل) قال الذى عنده علم من الكتاب: (عرفه سببه، قيل وعلى هذا العلم يف قوله
  .فتنبيه منه تعاىل على تفاوت منازل العلوم وتفاوت أرباهبا) درجات
فعليم يصح أن يكون إشارة إىل االنسان الذى فوق آخر ويكون ختصيص ) كل ذى علم عليم وفوق: (وأما قوله

لفظ العليم الذى هو للمبالغة تنبيها أنه باالضافة إىل االول عليم وإن مل يكن باالضافة إىل من فوقه كذلك، وجيوز أن 
يف احلقيقة بالعليم هو تبارك وتعاىل،  يكون قوله عليم عبارة عن اهللا تعاىل وإن جاء لفظه منكرا إذ كان املوصوف

إشارة إىل اجلماعة بأسرهم ال إىل كل واحد بانفراده، وعلى االول يكون ) وفوق كل ذى علم عليم: (فيكون قوله
  .إشارة إىل كل واحد بانفراده

  .فيه إشارة إىل أنه ال خيفى عليه خافية) عالم الغيوب(وقوله 
فيه إشارة أن هللا تعاىل علما خيص به أولياءه، ) به أحدا إال من ارتضى من رسولعامل الغيب فال يظهر على غي(وقوله 

وذلك ال يصح إال يف وصفه ) ال ختفى منكم خافية: (والعامل يف وصف اهللا هو الذى ال خيفي عليه شئ كما قال
  .تعاىل

  والعلم االثر الذى يعلم به الشئ كعلم
ومن آياته اجلوار يف (وقال ) وإنه لعلم للساعة(مجعه أعالم، وقرئ الطريق وعلم اجليش، ومسى اجلبل علما لذلك و

والشق يف الشفة العليا علم وعلم الثوب، ) وله اجلوار املنشآت يف البحر كاالعالم(وىف أخرى ) البحر كاالعالم
  .ويقال فالن علم أي مشهور يشبه بعلم اجليش

د معلم، وفالن معلم للخري، والعالم احلناء وهو منه، وأعلمت كذا جعلت له علما، ومعامل الطريق والدين الواح
والعامل اسم للفلك وما حيويه من اجلواهر واالعراض، وهو يف االصل اسم ملا يعلم به كالطابع واخلامت ملا يطبع به 

عليه يف  وخيتم به وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كااللة والعامل آلة يف الداللة على صانعه، وهلذا أحالنا تعاىل
وأما مجعه فالن من كل نوع من هذه قد يسمى ) أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واالرض: (معرفة وحدانيته فقال

وأما مجعه مجع " إن هللا بضعة عشر ألف عامل : " عاملا، فيقال عامل االنسان وعامل املاء وعامل النار، وأيضا قد روى
إذا شارك غريه يف اللفظ غلب حكمه، وقيل إمنا مجع هذا اجلمع النه  السالمة فلكون الناس يف مجلتهم، واالنسان

  عىن به أصناف

  .اخلالئق من املالئكة واجلن واالنس دون غريها
  .وقد روى هذا عن ابن عباس

العامل عاملان الكبري وهو الفلك مبا فيه، : عىن به الناس وجعل كل واحد منهم عاملا، وقال: وقال جعفر بن حممد
وهو االنسان النه خملوق على هيئة العامل وقد أوجد اهللا تعاىل فيه كل ما هو موجود يف العامل الكبري، قال والصغري 

قيل أراد عاملى زماهنم وقيل أراد فضالء ) وأىن فضلتكم على العاملني: (وقوله تعاىل) احلمد هللا رب العاملني: (تعاىل
أعطاهم ومكنهم منه وتسميتهم بذلك كتسمية إبراهيم عليه  زماهنم الذين جيرى كل واحد منهم جمرى كل عامل ملا

  ).أومل ننهك عن العاملني(وقوله ) إن إبراهيم كان أمة(السالم بأمة يف قوله 



أعلنت هلم (العالنية ضد السر وأكثر ما يقال ذلك يف املعاين دون االعيان، يقال علن كذا وأعلنته أنا، قال : علن
  .وعالنيةأي سرا ) وأسررت هلم إسرارا

وعلوان الكتاب يصح أن يكون من علن اعتبارا بظهور املعىن الذى فيه ال ) وما تكن صدورهم وما يعلنون: (وقال
  .بظهور ذاته

العلو ضد السفل، والعلوي والسفلى املنسوب إليهما، والعلو االرتفاع وقد عال يعلو علوا وهو عال، وعلى : عال
  .المكنة واالجسام أكثريعلى عال فهو على، فعال بالفتح يف ا

إن فرعون : (وقيل إن عال يقال يف احملمود واملذموم، وعلى ال يقال إال يف احملمود، قال) عاليهم ثياب سندس: (قال
وقال البليس ) فاستكربوا وكانوا قوما عالني: (وقال تعاىل) لعال يف االرض وإنه ملن املسرفني -عال يف االرض 

 -ولتعلن علوا كبريا  -ولعال بعضهم على بعض  -ال يريدون علوا يف االرض  - أستكربت أم كنت من العالني(
إنه هو العلى : (والعلى هو الرفيع القدر من على، وإذا وصف اهللا تعاىل به يف قوله) واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا

  .عارفنيفمعناه يعلو أن حييط به وصف الواصفني بل علم ال) إن اهللا كان عليا كبريا -الكبري 
وختصيص لفظ التفاعل ملبالغة ذلك منه ال على سبيل التكلف ) تعاىل اهللا عما يشركون(وعلى ذلك يقال تعاىل حنو 

  .فقوله علوا ليس مبصدر تعاىل) تعاىل عما يقولون علوا كبريا: (كما يكون من البشر، وقال عزوجل
  أنبتكم من االرض(كما أن قوله نباتا يف قوله 

  .كذلك) وتبتل إليه تبتيال(يف قوله  وتبتيال) نباتا
واالستعالء قد يكون طلب العلو املذموم، وقد يكون طلب العالء أي ) أنا ربكم االعلى: (واالعلى االشرف، قال

  .حيتمل االمرين مجيعا) وقد أفلح اليوم من استعلى(الرفعة، وقوله 
فجمع ) والسموات العلى(و يعترب بغريه وقوله فمعناه أعلى من أن يقاس به أ) سبح اسم ربك االعلى: (وأما قوله

  تأنيث االعلى واملعىن هي االشرف واالفضل باالضافة إىل

فقد قيل هو اسم أشرف اجلنان كما أن ) لفى عليني(وقوله ) أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها(هذا العامل، كما قال 
هذا أقرب يف العربية، إذ كان هذا اجلمع خيتص سجينا اسم شر النريان، وقيل بل ذلك يف احلقيقة اسم سكاهنا و

  .والواحد على حنو بطيخ: بالناطقني، قال
االية وباعتبار ) أولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني(ومعناه إن االبرار يف مجلة هؤالء فيكون ذلك كقوله 

لتعارف امسا للغرفة، وتعاىل النهار ارتفع، العلو قيل للمكان املشرف وللشرف العلياء والعلية تصغري عالية فصار يف ا
  وعالية الرمح ما دون السنان مجعها

  .عوال، وعالية املدينة، ومنه قيل بعث إىل أهل العوايل، ونسب إىل العالية فقيل علوى
  .والعالة السندان حديدا كان أو حجرا

  .وعالوة الشئ أعاله ويقال العلية للغرفة ومجعها عالىل وهى فعاليل، والعليان البعري الضخم،
  .ولذلك قيل للرأس والعنق عالوة وملا حيمل فوق االمحال عالوة

وقيل عالوة الريح وسفالته، واملعلى أشرف القداح وهو السابع، واعل عىن أي ارتفع، وتعال قيل أصله أن يدعى 
ارتفاع املنزلة فكأنه دعا االنسان إىل مكان مرتفع مث جعل للدعاء إىل كل مكان، قال بعضهم أصله من العلو وهو 

  .إىل ما فيه رفعة كقولك افعل كذا غري صاغر تشريفا للمقول له
) تعالوا أتل -أال تعلوا على  -تعالوا إىل ما أنزل اهللا  -تعالوا إىل كلمة  -قل تعالوا ندع أبناءنا : (وعلى ذلك قال



  .وتعلى ذهب صعدا
  .سم يف قوهلم غدت من عليهيقال عليته فتعلى وعلى حرف جر، وقد يوضع موضع اال

ورجل معم خمول واستعم عما ) أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم: (العم أخو االب والعمة أخته، قال: عم
  وتعممه أي

  .اختذه عما وأصل ذلك من العموم وهو الشمول وذلك باعتبار الكثرة
مومهم يف البلد، وباعتبار الشمول مسى ويقال عمهم كذا وعمهم بكذا عما وعموما والعامة مسوا بذلك لكثرهتم وع

  .املشور العمامة فقيل تعمم حنو تقنع وتقمص وعممته، وكىن بذلك عن السيادة
أفنيت عما * يا عامر بن مالك يا عما : وشاة معممة مبيضة الرأس كأن عليها عمامة حنو مقنعة وخممرة، قال الشاعر

  .وجربت عما أي يا عماه سلبت قوما وأعطيت قوما
  .أي عن ما وليس من هذا الباب) عم يتساءلون: (ولهوق

أي الذى كانوا يعتمدونه، يقال ) إرم ذات العماد: (العمد قصد الشئ واالستناد إليه، والعماد ما يعتمد قال: عمد
  .عمدت الشئ إذا أسندته، وعمدت احلائط مثله

  يف: (والعمود خشب تعتمد عليه اخليمة ومجعه عمد وعمد، قال

وكذلك ما يأخذه االنسان بيده معتمدا عليه من حديد أو ) بغري عمد تروهنا: (وقال) يف عمد(وقرئ ) عمد ممددة
  .خشب

  وعمود الصبح ابتداء
ومن يقتل : (ضوئه تشبيها بالعمود يف اهليئة، والعمد والتعمد يف التعارف خالف السهو وهو املقصود بالنية، قال

قيل فالن رفيع العماد أي هو رفيع عند االعتماد عليه، والعمدة كل ما و) ولكن ما تعمدت قلوبكم -مؤمنا متعمدا 
  .يعتمد عليه من مال وغريه ومجعها عمد

والعميد السيد الذى يعمده الناس، والقلب الذى يعمده احلزن، والسقيم الذى يعمده السقم، وقد ) يف عمد(وقرئ 
  .ظهره عمد توجع من حزن أو غضب أو سقم، وعمد البعري توجع من عقر

يقال عمرته فعمر فهو ) وعمارة املسجد احلرام: (العمارة نقيض اخلراب، يقال عمر أرضه يعمرها عمارة، قال: عمر
وأعمرته االرض واستعمرته إذا فوضت إليه العمارة، ) والبيت املعمور -وعمروها أكثر مما عمروها : (معمور قال

ارة البدن باحلياة فهو دون البقاء فإذا قيل طال عمره فمعناه والعمر والعمر اسم ملدة عم) واستعمركم فيها(قال 
عمارة بدنه بروحه وإذا قيل بقاؤه فليس يقتضى ذلك فإن البقاء ضد الفناء، ولفضل البقاء على العمر وصف اهللا به 

  .وقلما وصف بالعمر
  والتعمري إعطاء العمر

 -وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره  -تذكر فيه أومل نعمركم ما ي: (بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء قال
فطال عليهم العمر : (قال تعاىل) ومن نعمره ننكسه يف اخللق: (وقوله تعاىل) وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر

لعمرك أهنم لفى : (والعمر والعمر واحد لكن خص القسم بالعمر دون العمر حنو) ولبثت فينا من عمرك سنني -
عمرك اهللا أي سألت اهللا عمرك وخص ههنا لفظ عمر ملا قصد به قصد القسم، واالعتمار والعمرة و) سكرهتم

  .الزيارة الىت فيها عمارة الود، وجعل يف الشريعة للقصد املخصوص
  .إما من العمارة الىت هي حفظ البناء أو من العمرة الىت هي الزيارة) إمنا يعمر مساجد اهللا(وقوله 



عمرت املكان وعمرت باملكان والعمارة أخص من القبيلة : مبكان كذا أي أقمت به النه يقال عمرت: أو من قوهلم
والعمار ما يضعه الرئيس على * لكل أناس من معد عمارة : * وهى اسم جلماعة هبم عمارة املكان، قال الشاعر

  .رأسه عمارة لرئاسته وحفظا له رحيانا كان أو عمامة
  ك عمارا فاستعارة منهوإذا مسى الرحيان من دون ذل

  .واعتبار به
  .واملعمر املسكن مادام عامرا بسكانه

  .والعرمرمة صحب يدل على عمارة املوضع بأربابه
  .والعمرى يف العطية أن جتعل له شيئا مدة عمرك أو عمره كالرقىب، وىف ختصيص لفظه تنبيه أن ذلك شئ معار

  .عمور والعمر اللحم الذى يعمر به ما بني االسنان، ومجعه
  .ويقال للصبع أم عامر ولالفالس أبو عمرة

  .أي بعيد وأصل العمق البعد سفال، يقال بئر عميق ومعيق إذا كانت بعيدة القعر) من كل فج عميق: (عمق
العمل كل فعل يكون من احليوان بقصد فهو أخص من الفعل الن الفعل قد ينسب إىل احليوانات الىت يقع : عمل

وقد ينسب إىل اجلمادات، والعمل قلما ينسب إىل ذلك، ومل يستعمل العمل يف احليوانات إال منها فعل بغري قصد، 
  .يف قوهلم البقر العوامل، والعمل يستعمل يف االعمال الصاحلة والسيئة

وجنىن من فرعون  -من يعمل سوأ جيز به  -ومن يعمل من الصاحلات  -إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات (قال 
  والذين -إنه عمل غري صاحل (باه ذلك وأش) وعمله

هم املتولون على الصدقة والعمالة أجرته، وعامل ) والعاملني عليها(وقوله تعاىل ) يعملون السيئات هلم عذاب شديد
  .الرمح ما يلى السنان، واليعملة مشتقة من العمل

فهم  -يف طغياهنم يعمهون : (ه، قالالعمه التردد يف االمر من التحري، يقال عمه فهو عمه وعامه، ومجعه عم: عمه
  ).زينا هلم أعماهلم فهم يعمهون: (وقال تعاىل) يعمهون
أن : (العمى يقال يف افتقاد البصر والبصرية ويقال يف االول أعمى وىف الثاين أعمى وعم، وعلى االول قوله: عمى

بل مل ) فعموا وصموا: (وقوله) م عمىصم بك: (وعلى الثاين مارود من ذم العمى يف القرآن حنو قوله) جاءه االعمى
فإهنا ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب الىت يف (يعد افتقاد البصر يف جنب افتقاد البصرية عمى حىت قال 

ومجع أعمى ) ليس على االعمى حرج(وقال ) الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكرى(وعلى هذا قوله ) الصدور
ومن كان يف هذه أعمى فهو يف االخرة أعمى وأضل (وقوله ) ما وعمياناص -بكم عمى : (عمى وعميان، قال

  فاالول اسم) سبيال
الفاعل والثاىن قيل هو مثله وقيل هو أفعل من كذا الذى للتفضيل الن ذلك من فقدان البصرية، ويصح أن يقال فيه 

  .على عمى البصرية) ومن كان يف هذه أعمى: (ما أفعله وهو أفعل من كذا ومنهم من محل قوله تعاىل
والثاىن على عمى البصر وإىل هذا ذهب أبو عمرو، فأمال االوىل ملا كان من عمى القلب وترك االمالة يف الثاين ملا 

  .كان امسا واالسم أبعد من االمالة
م وحنشره يو: (وقوله) إهنم كانوا قوما عمني -وهو عليهم عمى  -والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر : (قال تعاىل

  .فيحتمل لعمى البصر والبصرية مجيعا) وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما -القيامة أعمى 
  وعمى عليه أي اشتبه حىت صار باالضافة إليه كاالعمى



والعماء السحاب والعماء اجلهالة، وعلى ) وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم -فعميت عليهم االنباء يومئذ (قال 
يف عماء حتته عماء وفوقه : أين كان ربنا قبل أن خلق السماء واالرض ؟ قال:  محل بعضهم ما روى أنه قيلالثاين

  إن ذلك إشارة إىل أن تلك حالة جتهل وال ميكن الوقوف عليها،: عماء، قال
  .والعمية اجلهل، واملعامي االغفال من االرض الىت ال أثر هبا

عن : ، تقول حدثتك عن فالن وأطعمته عن جوع، قال أبو حممد البصرييقتضى جماوزة ما أضيف إليه: عن: عن
إذا رضيت على : * يستعمل أعم من على النه يستعمل يف اجلهات الست ولذلك وقع موقع على يف قول الشاعر

  .ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عرى لصح: قال* بنو قشري 
) ومن مثرات النخيل واالعناب: (الواحدة عنبة ومجعه أعناب، قالالعنب يقال لثمرة الكرم، وللكرم نفسه، : عنب

جنتني من  -وعنبا وقضبا وزيتونا  -حدائق وأعنابا  -وجنات من أعناب  -جنة من خنيل وعنب : (وقال تعاىل
  .والعنبة بثرة على هيئته) أعناب
وهلذا يقال عنت فالن إذا وقع يف أمر خياف املعانتة كاملعاندة لكن املعانتة أبلغ الهنا معاندة فيها خوف وهالك : عنت

  -عزيز عليه ما عنتم  -ودوا ما عنتم  -ملن خشى العنت منكم (منه التلف يعنت عنتا، قال 
ويقال للعظم اجملبور إذا ) ولو شاء اهللا العنتكم(أي ذلت وخضعت ويقال أعنته غريه ) وعنت الوجوه للحى القيوم
  .أصابه أمل فهاضه قد أعنته

لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل يف املكان وتارة يف االعتقاد حنو أن يقال عندي كذا، وتارة يف : ندع: عند
فالذين عند ربك  -إن الذين عند ربك ال يستكربون  -بل أحياء عند رهبم (الزلفى واملنزلة، وعلى ذلك قوله 

املالئكة املقربون عند : لى هذا النحو قيلوع) رب ابن ىل عندك بيتا يف اجلنة -وقال  -يسبحون له بالليل والنهار 
أي يف حكمه وقوله ) ومن عنده علم الكتاب -وعنده علم الساعة (وقوله ) وما عند اهللا خري وأبقى(اهللا، قال 

) إن كان هذا هواحلق من عندك(وقوله تعاىل ) وحتسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم -فأولئك عند اهللا هم الكاذبون (
  .ه، والعنيد املعجب مبا عنده، واملعاند املباهى مبا عندهفمعناه يف حكم

لكن بينهما فرق الن العنيد الذى يعاند : ، والعنود قيل مثله، قال)إنه كان الياتنا عنيدا -كل كفار عنيد (قال 
  ويقال بعري عنود: وخيالف والعنود الذى يعند عن القصد، قال

  .وال يقال عنيد
  وأما العند فجمع عاند، ومجع

  .العنود عندة ومجع العنيد عند
العنود هو العدول عن الطريق لكن العنود خص بالعادل عن الطريق احملسوس، والعنيد بالعادل عن : وقال بعضهم

الطريق يف احلكم، وعند عن الطريق عدل عنه، وقيل عاند الزم وعاند فارق وكالمها من عند لكن باعتبارين خمتلفني 
  .اهلجر باعتبارين خمتلفنيكقوهلم البني يف الوصل و

إذ  -مسحا بالسوق واالعناق  -وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه (العنق اجلارحة ومجعه أعناق، قال : عنق
أي رؤوسهم ومنه رحل أعنق طويل العنق، وامرأة عنقاء ) فاضربوا فوق االعناق(وقوله تعاىل ) االغالل يف أعناقهم

  .كذا جعلته يف عنقه ومنه استعري اعتنق االمر، وقيل الشراف القوم أعناق وكلب أعنق يف عنقه بياض، وأعنقته
وتعنق االرنب رفع عنقه، والعناق االنثى من املعز، وعنقاء مغرب قيل ) فظلت أعناقهم هلا خاضعني(وعلى هذا قوله 

  .هو طائر متوهم ال وجود له يف العامل



  )وعنت الوجوه للحى القيوم: (عنا
بعناء، يقال عنيته بكذا أي أنصبته، وعىن نصب واستأسر ومنه العاىن لالسري، وقال عليه أي خضعت مستأسرة 

وعىن حباجته فهو معىن هبا وقيل عىن فهو عان، " استوصوا بالنساء خريا فإهنن عندكم عوان : " الصالة والسالم
  .عنية تشفى اجلرب: االمثالوالعنية شئ يطلى به البعري االجرب وىف ) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه(وقرئ 

واملعىن إظهار ما تضمنه اللفظ من قوهلم عنت االرض بالنبات أنبتته حسنا، وعنت القربة أظهرت ماءها ومنه عنوان 
  .الكتاب يف قول من جيعله من عىن

  .واملعىن يقارن التفسري وإن كان بينهما فرق
وأوفوا بالعهد إن (الذى يلزم مراعاته عهدا، قال  العهد حفظ الشئ ومراعاته حاال بعد حال ومسى املوثق: عهد

أي ال أجعل عهدي ملن كان ظاملا، قال ) ال ينال عهدي الظاملني(أي أوفوا حبفظ االميان، قال ) العهد كان مسئوال
 ولقد عهدنا إىل آدم(وعهد فالن إىل فالن يعهد أي ألقى إليه العهد وأوصاه حبفظه، قال ) ومن أوىف بعهده من اهللا(

  وعهد اهللا تارة يكون مبا ركزه) وعهدنا إىل إبراهيم -الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا  -أمل أعهد إليكم  -
يف عقولنا، وتارة يكون مبا أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسله، وتارة مبا نلتزمه وليس بالزم يف أصل الشرع كالنذور 

ولقد كانوا  -أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم  - ومنهم من عاهد اهللا(وما جيرى جمراها وعلى هذا قوله 
واملعاهد يف عرف الشرع خيتص مبن يدخل من الكفار يف عهد املسلمني وكذلك ذو العهد، قال ) عاهدوا اهللا من قبل
 وباعتبار احلفظ قيل للوثيقة بني املتعاقدين" ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده : " صلى اهللا عليه وسلم

  عهدة، وقوهلم يف هذا االمر عهدة

  .أصاهبا العهاد: ملا أمر به أن يستوثق منه، وللتفقد قيل للمطر عهد، وعهاد، وروضة معهو دة
فكانت (وختصيص العهن ملا فيه من اللون كما ذكر يف قوله ) كالعهن املنفوش: (العهن الصوف املصبوغ، قال: عهن

  .ه أي أورده من غري فكر وروية وذلك كقوهلم أورد كالمه غري مفسر، ورمى بالكالم على عواهن)وردة كالدهان
  العيب والعاب االمر الذى يصري به: عاب

، وإما بالقول، وذلك إذا )فأردت أن أعيبها: (الشئ عيبة أي مقرا للنقص وعبته جعلته معيبا إما بالفعل كما قال
" االنصار كرشى وعيبىت : " ه قوله عليه الصالة والسالمذممته حنو قولك عبت فالنا، والعيبة ما يستر فيه الشئ، ومن

  .أي موضع سرى
العوج العطف عن حال االنتصاب، يقال عجت البعري بزمامه وفالن ما يعوج عن شئ يهم به أي ما يرجع، : عوج

  .والعوج يقال فيما يدرك بالبصر سهال كاخلشب املنتصب وحنوه
ما يكون يف أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصرية وكالدين واملعاش، قال والعوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصرية ك

واالعوج ) والذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا -ومل جيعل له عوجا  -قرآنا عربيا غري ذى عوج : (تعاىل
  .يكىن به عن سيئ اخللق، واالعوجية منسوبة إىل أعواج، وهو فحل معروف

ربنا أخرجنا : (عد االنصراف عنه إما انصرافا بالذات أو بالقول والعزمية، قال تعاىلالعود الرجوع إىل الشئ ب: عود
  ولو ردوا لعادوا ملا هنوا -منها فإن عدنا فإنا ظاملون 

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها  -وهو الذى يبدأ اخللق مث يعيده  -ومن عاد فينتقم اهللا منه  -عنه 
 -إن عدنا يف ملتكم  -إن عدنا فإنا ظاملون  -أو لتعودنا يف ملتنا  -إن تعودوا نعد و -وإن عدمت عدنا  -خالدون 

فعند أهل الظاهر هو أن ) والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا: (وقوله) وما يكون لنا أن نعود فيها



وعند أىب حنيفة العود يف ) اءوافإن ف: (كقوله) مث يعودون(يقول للمرأة ذلك ثانيا فحينئذ يلزمه الكفارة وقوله 
  .الظهار هو أن جيامعها بعد أن يظاهر منها

  .وعند الشافعي هو إمساكها بعد وقوع الظهار عليها مدة ميكنه أن يطلق فيها فلم يفعل
  .املظاهرة هي ميني حنو أن يقال امرأيت على كظهر أمي إن فعلت كذا: وقال بعض املتأخرين

  .ن الكفارة ما بينه تعاىل يف هذا املكانفمىت فعل ذلك وحنث يلزمه م
حيمل على فعل ما حلف له أن ال يفعل وذلك كقولك فالن حلف مث عاد إذا فعل ما ) مث يعودون ملا قالوا(وقوله 

  .حلف عليه
  ملا(قوله : قال االخفش

  وهذا) فتحرير رقبة(متعلق بقوله ) قالوا
  .يقوى القول االخري

فكفارته إطعام عشرة (نث كلزوم الكفارة املبينة يف احللف باهللا واحلنث يف قوله ولزوم هذه الكفارة إذا ح: قال
والعادة اسم ) أو يعيدوكم يف ملتهم -سنعيدها سريهتا االوىل (وإعادة الشئ كاحلديث وغريه تكريره، قال ) مساكني

  .ثانية لتكرير الفعل واالنفعال حىت يصري ذلك سهال تعاطيه كالطبع ولذلك قيل العادة طبيعة
والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى وخص يف الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر، وملا كان ذلك اليوم جمعوال للسرور يف 

صار يستعمل العيد يف كل يوم فيه " أيام أكل وشرب وبعال " الشريعة كما نبه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
والعيد كل حالة تعاود االنسان، ) من السماء تكون لنا عيدا أنزل علينا مائدة: (مسرة وعلى ذلك قوله تعاىل

والعائدة كل نفع يرجع إىل االنسان من شئ ما، واملعاد يقال للعود وللزمان الذى يعود فيه، وقد يكون للمكان 
إليه  قيل أراد به مكة والصحيح ما أشار) إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد: (الذى يعود إليه، قال تعاىل

  أمري املؤمنني عليه السالم وذكره ابن عباس إن ذلك إشارة
االية والعود البعري ) وإذ أخذ ربك من بىن آدم(إىل اجلنة الىت خلقه فيها بالقوة يف ظهر آدم وأظهر منه حيث قال 

ل يكون مبعىن املسن اعتبارا مبعاودته السري والعمل أو مبعاودة السنني إياه وعود سنة بعد سنة عليه فعلى االو
  .الفاعل، وعلى الثاين مبعىن املفعول

والعود الطريق القدمي الذى يعود إليه السفر ومن العود عيادة املريض، والعيدية إبل منسوبة إىل فحل يقال له عيد، 
  .والعود قيل هو يف االصل اخلشب الذى من شأنه أن يعود إذا قطع وقد خص باملزهر املعروف وبالذي يتبخر به

 -أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني : (العوذ االلتجاء إىل الغري والتعلق به يقال عاذ فالن بفالن ومنه قوله تعاىل: عوذ
  .وأعذته باهللا أعيذه) إىن أعوذ بالرمحن -قل أعوذ برب  -وإىن عذت بريب وربكم أن ترمجون 

أن نفعل ذلك فإن ذلك سوء نتحاشى من أي نلتجئ إليه ونستنصر به ) معاذ اهللا(وقوله ) إىن أعيذها بك(قال 
  .تعاطيه

والعوذة ما يعاذ به من الشئ ومنه قيل للتميمة والرقية عوذة، وعوذه إذا وقاه، وكل أنثى وضعت فهى عائذ إىل 
  .سبعة أيام

العورة سوأة االنسان وذلك كناية وأصلها من العار وذلك ملا يلحق يف ظهوره من العار أي املذمة، ولذلك : عور
ى النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة وعورت عينه عورا وعارت عينه عورا، وعورهتا، وعنه استعري مس

  عورت البئر، وقيل



والعوار * وصحاح العيون يدعون عورا : * للغراب االعور حلدة نظره وذلك على عكس املعىن ولذلك قال الشاعر
أي متخرقة ممكنة ملن ) إن بيوتنا عورة وما هي بعورة: (ال تعاىلوالعورة شق يف الشئ كالثوب والبيت وحنوه، ق

أي نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء ) ثالث عورات لكم(أرادها، ومنه قيل فالن حيفظ عورته أي خلله وقوله 
  .أي مل يبلغوا احللم) الذين مل يظهروا على عورات النساء(االخرة، وقوله 

اء، ولفالن عائرة عني من املال أي ما يعور العني وحيريها لكثرته، واملعاورة قيل يف وسهم عائر ال يدرى من أين ج
  .معىن االستعارة

  والعارية فعلية من ذلك وهلذا يقال تعاوره العوارى وقال بعضهم هو من العار الن
هلى مذمة وعارا، وقيل دفعها يورث املذمة والعار كما قيل يف املثل إنه قيل للعارية أين تذهبني فقالت أجلب إىل أ

  .هذا ال يصح من حيث االشتقاق فإن العارية من الواو بداللة تعاورنا، والعار من الياء لقوهلم عريته بكذا
العري القوم الذين معهم أمحال املرية، وذلك اسم للرجال واجلمال احلاملة للمرية وإن كان قد يستعمل يف كل : عري

والعري يقال ) والعري الىت أقبلنا فيها -أيتها العري إنكم لسارقون  -لت العري فلما فص(واحد من دون االخر، قال 
للحمار الوحشى وللناشز على ظهر القدم، والنسان العني وملا حتت غضروف االذن وملا يعلو املاء من الغثاء وللوتد 

  .منه تعسفوحلرف النصل يف وسطه، فإن يكن استعماله يف كل ذلك صحيحا ففى مناسبة بعضها لبعض 
والعيار تقدير املكيال وامليزان، ومنه قيل عريت الدنانري وعريته ذممته من العار وقوهلم تعاير بنو فالن قيل معناه 

تذاكروا العار، وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العري يف االنفالت والتخلية، ومنه عارت الدابة تعري إذا انفلتت، وقيل 
  .فالن عيار

  وإذا جعل عربيا عيسى اسم علم: عيس
أمكن أن يكون من قوهلم بعري أعيس وناقة عيساء ومجعها عيس وهى إبل بيض يعترى بياضها ظلمة، أو من العيس 

  .وهو ماء الفحل يقال عاسها يعيسها
العيش احلياة املختصة باحليوان وهو أخص من احلياة الن احلياة تقال يف احليوان وىف الباري تعاىل وىف امللك : عيش
لكم فيها  -معيشة ضنكا  -حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا (شتق منه املعيشة ملا يتعيش منه، قال وي

ال عيش إال : " وقال عليه السالم) فهو يف عيشة راضية(وقال يف أهل اجلنة ) وجعلنا لكم فيها معايش -معايش 
  ".عيش االخرة 

) قد يعلم اهللا املعوقني: (وائق الدهر، يقال عاقه وعوقه واعتاقه، قالالعائق الصارف عما يراد من خري ومنه ع: عوق
  أي املثبطني

  .الصارفني عن طريق اخلري، ورجل عوق وعوقة يعوق الناس عن اخلري
  .ويعوق اسم صنم

  .عاله وغاله يتقاربان: عول
  هو ترك النصفة بأخذالغول يقال فيما يهلك، والعول فيما يثقل، يقال ما عالك فهو عائل ىل ومنه العول و

ومنه عالت الفريضة إذا زادت يف القسمة املسماة الصحاهبا بالنص، والتعويل ) ذلك أدىن أال تعولوا: (الزيادة، قال
االعتماد على الغري فيما يثقل ومنه العول وهو ما يثقل من املصيبة، فيقال ويله وعوله، ومنه العيال الواحد عيل ملا 

  .وأعال إذا كثر عياله" ابدأ بنفسك مث مبن تعول " مل ثقل مؤنته، ومنه قوله عليه السالم فيه من الثقل، وعاله حت
أي فقرا يقال عال الرجل إذا افتقر يعيل عيلة فهو عائل، وأما أعال إذا كثر عياله فمن ) وإن خفتم عيلة: (عيل



غىن االكرب املعىن بقوله عليه أي أزال عنك فقر النفس وجعل لك ال) ووجدك عائال فأغىن(بنات الواو، وقوله 
ما عال مقتصد، وقيل ووجدك فقريا إىل رمحة اهللا وعفوه فأغناك مبغفرته لك ما : وقيل" الغىن غىن النفس : " السالم

  .تقدم من ذنبك وما تأخر
  .العام كالسنة، لكن كثريا ما تستعمل السنة يف احلول الذى يكون فيه الشدة أو اجلدب: عوم

  ).عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون: (اجلدب بالسنة والعام مبا فيه الرخاء واخلصب، قالوهلذا يعرب عن 
ففى كون املستثىن منه بالسنة واملستثىن بالعام لطيفة موضعها فيما بعد ) فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما: (وقوله

الشمس يف مجيع بروجها، ويدل على معىن هذا الكتاب إن شاء اهللا، والعوم السباحة، وقيل مسى السنة عاما لعوم 
  ).وكل يف فلك يسبحون: (العوم قوله

وأعانه عليه قوم  -فأعينوين بقوة (العون املعاونة واملظاهرة، يقال فالن عوين أي معيىن وقد أعنته، قال : عون
واالستعانة طلب ) وانوتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث والعد: (والتعاون التظاهر، قال) آخرون

والعوان املتوسط بني السنني، وجعل كناية عن املسنة من النساء اعتبارا ) استعينوا بالصرب والصالة: (العون قال
واستعري ) عوان بني ذلك(فإن أمثل نصفيها الذى ذهبا قال * فإن أتوك فقالوا إهنا نصف : بنحو قول الشاعر

  .للحرب الىت قد تكررت وقدمت
  وانة للنخلة القدمية، والعانة قطيع من محر الوحش ومجعوقيل الع

  .على عانات وعون، وعانة الرجل شعره النابت على فرجه وتصغريه عوينة
 -قرة عني ىل ولك  -وأعينهم تفيض من الدمع  -لطمسنا على أعينهم  -والعني بالعني (العني اجلارحة، قال : عني

مراعى للشئ عني، وفالن بعيىن أي أحفظه وأراعيه كقولك هو مبرأى مىن ويقال لذى العني عني، ولل) كى تقر عينها
ولتصنع على (أي حبيث نرى وحنفظ ) واصنع الفلك بأعيننا -جترى بأعيننا (وقال ) فإنك بأعيننا(ومسمع، قال 

ده أي كنت يف حفظ اهللا ورعايته، وقيل جعل ذلك حفظته وجنو: أي بكالءتى وحفظى ومنه عني اهللا عليك) عيىن
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة  -وال أقول للذين تزدرى أعينكم (الذين حيفظونه ومجعه أعني وعيون، قال 

ويستعار العني ملعان هي موجودة يف اجلارحة بنظرات خمتلفة، واستعري للثقب يف املزادة تشبيها هبا يف اهليئة وىف ) أعني
معني إذا سال منها املاء، وقوهلم عني قربتك أي صب فيها ما ينسد بسيالنه سيالن املاء منها فاشتق منها سقاء عني و

  آثار خرزه، وقيل للمتجسس عني تشبيها هبا يف نظرها وذلك كما تسمى املرأة فرجا واملركوب ظهرا، فيقال
ا أفضل فالن ميلك كذا فرجا وكذا ظهرا ملا كان املقصود منهما العضوين، وقيل للذهب عني تشبيها هبا يف كوهن

اجلواهر كما أن هذه اجلارحة أفضل اجلوارح ومنه قيل أعيان القوم الفاضلهم، وأعيان االخوة لبىن أب وأم، قال 
العني إذا استعمل يف معىن ذات الشئ فيقال كل ماله عني فكاستعمال الرقبة يف املماليك وتسمية النساء : بعضهم

ع املاء عني تشبيها هبا ملا فيها من املاء، ومن عني املاء اشتق ماء معني بالفرج من حيث إنه هو املقصود منهن ويقال ملنب
 -فيهما عينان جتريان  -وفجرنا االرض عيونا  -عينا فيها تسمى سلسبيال (أي ظاهر للعيون، وعني أي سائل، قال 

) روعوجنات وعيون وز -من جنات وعيون  -يف جنات وعيون  -وأسلنا له عني القطر  -عينان نضاختان 
وعنت الرجل أصبت عينه حنو رأسته وفأدته، وعنته أصبته بعيىن حنو سفته أصبته بسيفي، وذلك أنه جيعل تارة من 
اجلارحة املضروبة حنو رأسته وفأدته وتارة من اجلارحة الىت هي آلة يف الضرب فيجرى جمرى سفته ورحمته، وعلى 

  حنوه يف املعنيني قوهلم يديت فإنه يقال إذا أصبت
) فمن يأتيكم مباء معني -إىل ربوة ذات قرار ومعني (ه وإذا أصبته بيدك، وتقول عنت البئر أثرت عني مائها، قال يد



  .وقيل امليم فيه أصلية وإمنا هو من معنت
  وتستعار العني للميل يف امليزان ويقال لبقر الوحش أعني وعيناء حلسن عينه، ومجعها عني، وهبا

  ).وحور عني -الطرف عني قاصرات : (شبه النساء، قال
 -أفعيينا باخللق االول : (االعياء عجز يلحق البدن من املشى، والعى عجز يلحق من توىل االمر والكالم قال: عىي

ومنه عى يف منطقه عيا فهو عىي، ورجل عياياء طباقاء إذا عىي بالكالم واالمر، وداء عياء ال دواء ) ومل يعى خبلقهن
  .له، واهللا أعلم

يعىن فيمن طال أعمارهم، وقيل ) إال عجوزا يف الغابرين(الغابر املاكث بعد مضى ما هو معه قال : لغني غربكتاب ا
  وىف آخر) إال امرأتك كانت من الغابرين: (فيمن بقى ومل يسر مع لوط وقيل فيمن بقى بعد يف العذاب وىف آخر

لنب ومجعه أغبار وغرب احليض وغرب الليل، والغبار ما يبقى ومنه الغربة البقية يف الضرع من ال) قدرنا إهنا ملن الغابرين(
من التراب املثار، وجعل على بناء الدخان والعثار وحنومها من البقايا، وقد غرب الغبار أي ارتفع، وقيل يقال للماضي 

باقى غابر غابر وللباقى غابر فإن يك ذلك صحيحا، فإمنا قيل للماضي غابر تصورا مبضي الغبار عن االرض وقيل لل
تصورا بتخلف الغبار عن الذى يعدو فيخلفه، ومن الغبار اشتق الغربة وهو ما يعلق بالشئ من الغبار وما كان على 

يقال غرب غربة واغرب ) ظل وجهه مسودا: (كناية عن تغري الوجه للغم كقوله) ووجوه يومئذ عليها غربة(لونه، قال 
  .أي بىن املفازة املغربة، وذلك كقوهلم بنو السبيل* كرونين رأيت بىن غرباء ال ين: * واغبار، قال طرفة

وداهية غرباء إما من قوهلم غرب الشئ وقع يف الغبار كأهنا تغرب االنسان، أو من الغرب أي البقية، واملعىن داهية باقية ال 
ذا انقضت بقى هلا أثر أو تنقضي، أو من غربة اللون فهو كقوهلم داهية زباء، أو من غربة اللنب فكلها الداهية الىت إ

  من قوهلم عرق غرب، أي ينتفض مرة بعد أخرى، وقد غرب
  .العرق، والغبرياء نبت معروف، ومثر على هيئته ولونه

الغنب أن تبخس صاحبك يف معاملة بينك وبينه بضرب من االخفاء، فإن كان ذلك يف مال يقال غنب فالن، : غنب
نا إذا غفلت عنه فعددت ذلك غبنا، ويوم التغابن يوم القيامة لظهور وإن كان يف رأى يقال غنب وغبنت كذا غب

إن اهللا اشترى من (وبقوله ) ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اهللا(الغنب يف املبايعة املشار إليها بقوله 
ما تركوا من املبايعة وفيما فعلموا أهنم غبنوا في) الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال(االية وبقوله ) املؤمنني

  تعاطوه من ذلك مجيعا

أصل الغنب : تبدوا االشياء هلم خبالف مقاديرهم يف الدنيا، قال بعض املفسرين: وسئل بعضهم عن يوم التغابن فقال
 غنب الرأى ينسى عواقبها* ومل أر مثل الفتيان يف : إخفاء الشئ والغنب بالفتح املوضع الذى خيفى فيه الشئ، وأنشد

  ومسى كل منثن من االعضاء كأصول الفخذين
الغثاء غثاء السيل والقدر وهو ما يطفح ويتفرق من : واملرافق مغابن الستتاره، ويقال للمرأة إهنا طيبة املغابن غثا

النبات اليابس وزبد القدر ويضرب به املثل فيما يضيع ويذهب غري معتد به، ويقال غثا الوادي غثوا وغثت نفسه 
  .انا خبثتتغثى غثي

الغدر االخالل بالشئ وتركه والغدر يقال لترك العهد ومنه قيل فالن غادر ومجعه غدرة، وغدار كثري الغدر، : غدر
واالغدر والغدير املاء الذى يغادره السيل يف مستنقع ينتهى إليه ومجعه غدر وغدران، واستغدر الغدير صار فيه املاء، 



) ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها(عها غدائر، وغادره تركه قال والغديرة الشعر الذى ترك حىت طال ومج
، وغدرت الشاة ختلفت فهى غدرة وقيل للجحرة واللخاقيق لالمكنة الىت تغادر البعري )فلم نغادر منهم أحدا(وقال 

  .غدرهوالفرس عائرا، غدر، ومنه قيل ما أثبت غدر هذا الفرس مث جعل مثال ملن له ثبات فقيل ما أثبت 
  )السقيناهم ماء غدقا: (قال: غدق

  .أي غزيرا، ومنه غدقت عينه تغدق، والغيداق يقال فيما يغزر من ماء وعدو ونطق
وقوبل الغداة ) بالغدو واالصال: (الغدوة والغداة من أول النهار وقوبل يف القرآن الغدو باالصال حنو قوله: غدا

والغادية السحاب ينشأ غدوة، والغداء طعام يتناول ) واحها شهرغدوها شهر ور -بالغداة والعشي (بالعشى، قال 
، وغد يقال لليوم الذى يلى يومك الذى أنت فيه، )أن اغدوا على حرثكم(يف ذلك الوقت وقد غدوت أغدو، قال 

  .وحنوه) سيعلمون غدا: (قال
لغرار غفلة مع غفوة، وأصل يقال غررت فالنا أصبت غرته ونلت منه ما أريده، والغرة غفلة يف اليقظة، وا: غرر

  .ذلك من الغر وهو االثر الظاهر من الشئ ومنه غرة الفرس
وغرار السيف أي حده، وغر الثوب أثر كسره، وقيل اطوه على غره، وغره كذا غرورا كأمنا طواه على غره، قال 

بل (وقال ) ان إال غروراوما يعدهم الشيط(وقال ) ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد -ما غرك بربك الكرمي (
  )إن يعد الظاملون بعضهم بعضا إال غرورا

  يوحى بعضهم إىل بعض زخرف القول(وقال 
وال  -ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا  -وغرهتم احلياة الدنيا  -وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور (وقال ) غرورا

مال وجاه وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث فالغرور كل ما يغر االنسان من ) يغرنكم باهللا الغرور
  .الغارين وبالدنيا ملا قيل الدنيا تغر وتضر ومتر، والغرر اخلطر وهو من الغر، وهنى عن بيع الغرر

والغرير اخللق احلسن اعتبارا بأنه يغر وقيل فالن أدبر غريره وأقبل هريره فباعتبار غرة الفرس وشهرته هبا قيل فالن 
ذا كان مشهورا كرميا، وقيل الغرر لثالث ليال من أول الشهر لكون ذلك منه كالغرة من الفرس، وغرار أغر إ

  .السيف حده، والغرار لنب قليل، وغارت الناقة قل لبنها بعد أن ظن أن ال يقل فكأهنا غرت صاحبها
رب املشرق (، قال الغرب غيبوبة الشمس، يقال غربت تغرب غربا وغروبا ومغرب الشمس ومغريباهنا: غرب

وقد تقدم الكالم يف ذكرمها مثنيني وجمموعني ) رب املشارق واملغارب -رب املشرقني ورب املغربني  -واملغرب 
  )ال شرقية وال غربية(وقال 
وقيل لكل متباعد غريب ولكل شئ فيما بني جنسه عدمي النظري ) حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب(وقال 

وقيل العلماء غرباء لقلتهم " بدا االسالم غريبا وسيعود كما بدا : " له عليه الصالة والسالمغريب، وعلى هذا قو
، وغارب السنام لبعده عن )فبعث اهللا غرابا يبحث: (فيما بني اجلهال، والغراب مسى لكونه مبعدا يف الذهاب، قال

به حد اللسان كتشبيه اللسان بالسيف  املنال، وغرب السيف لغروبه يف الضريبة وهو مصدر يف معىن الفاعل، وشبه
فقيل فالن غرب اللسان، ومسى الدلو غربا لتصور بعدها يف البئر، وأغرب الساقى تناول الغرب والغرب الذهب 

  .لكونه غريبا فيما بني اجلواهر االرضية، ومنه سهم غرب ال يدرى من رماه
لثمرات، وعنقاء مغرب وصف بذلك النه يقال ومنه نظر غرب ليس بقاصد، والغرب شجر ال يثمر لتباعده من ا

  .كان طريا تناول جارية فأغرب هبا يقال عنقاء مغرب وعنقاء مغرب باالضافة
  والغرابان نقرتان عند صلوى العجز تشبيها بالغراب يف اهليئة، واملغرب االبيض االشفار كأمنا أغربت



  .عينه يف ذلك البياض
  .ه للغراب يف السواد كقولك أسود كحلك الغرابوغرابيب سود قيل مجع غربيب وهو املشب

: الغرض اهلدف املقصود بالرمي مث جعل امسا لكل غاية يتحرى إدراكها، ومجعه أغراض، فالغرض ضربان: غرض
  غرض ناقص وهو الذى يتشوق بعده شئ آخر كاليسار

  .آخر كاجلنةوالرئاسة وحنو ذلك مما يكون من أغراض الناس، وتام وهو الذى ال يتشوق بعده شئ 
الغرف رفع الشئ وتناوله، يقال غرفت املاء واملرق، والغرفة ما يغترف، والغرفة للمرة، واملغرفة ملا يتناول : غرف

ومنه استعري غرفت عرف الفرس إذا جررته وغرفت الشجرة، والغرف شجر ) إال من اغترف غرفة بيده(به، قال 
أولئك جيزون (لية من البناء ومسى منازل اجلنة غرفا، قال معروف، وغرفت االبل اشتكت من أكله، والغرفة ع

  ).وهم يف الغرفات آمنون -لنبوئنهم من اجلنة غرفا : (وقال) الغرفة مبا صربوا
  الغرق الرسوب يف املاء وىف البالء،: غرق

قال وفالن غرق يف نعمة فالن تشبيها بذلك، ) حىت إذا أدركه الغرق(وغرق فالن يغرق غرقا وأغرقه، قال 
 -وإن نشأ نغرقهم  -مث أغرقنا بعد الباقني  -مث أغرقنا االخرين  -فأغرقناه ومن معه أمجعني  -وأغرقنا آل فرعون (

  ).كان من املغرقني -أغرقوا فأدخلوا نارا 
الغرم ما ينوب االنسان يف ماله من ضرر لغري جناية منه أو خيانة، يقال غرم كذا غرما ومغرما وأغرم فالن : غرم
والغرمي يقال ملن له الدين وملن عليه ) يتخذ ما ينفق مغرما -فهم من مغرم مثقلون  -إنا ملغرمون : (امة، قالغر

من ) إن عذاهبا كان غراما: (والغرام ما ينوب االنسان من شدة ومصيبة، قال) والغارمني وىف سبيل اهللا(الدين، قال 
  .قوهلم هو مغرم بالنساء أي يالزمهن مالزمة الغرمي

  .كل غرمي مفارق غرميه إال النار، وقيل معناه مشغوفا بإهالكه: قال احلسن
غرى بكذا أي هلج به ولصق وأصل ذلك من الغراء وهو ما يلصق به، وقد أغريت فالنا بكذا حنو أهلجت به، : غرا
  لنغرينك -وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء : (قال
  ).هبم
  .وقد غزلت غزهلا) اوال تكونوا كالىت نقضت غزهل(قال : غزل

والغزال ولد الظبية، والغزالة قرصة الشمس وكىن بالغزل واملغازلة عن مشافنة املرأة الىت كأهنا غزال، وغزل الكلب 
  .غزال إذا أدرك الغزال فلهى عنه بعد إدراكه

  ).انوا غزاأو ك(الغزو اخلروج إىل حماربة العدو، وقد غزا يغزو غزوا فهو غاز ومجعه غزاة وغز، قال : غزا
) ومن شر غاسق إذا وقب: (والغاسق الليل املظلم، قال) إىل غسق الليل(غسق الليل شدة، ظلمته قال : غسق

  .وذلك عبارة عن النائبة بالليل كالطارق، وقيل القمر إذا كسف فاسود
  ).إال محيما وغساقا: (والغساق ما يقطر من جلود أهل النار، قال

  ليهغسلت الشئ غسال أسلت ع: غسل

  .االية) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم(املاء فأزلت درنه، والغسل االسم، والغسل ما يغسل به، قال 
هذا (واملغتسل املوضع الذى يغتسل منه واملاء الذى يغتسل به، قال ) حىت تغتسلوا: (واالغتسال غسل البدن، قال

  مغتسل بارد



  ). طعام إال من غسلنيوال(والغسلني غسالة أبدان الكفار يف النار، قال ) وشراب
وجعل على بصره (غشيه غشاوة وغشاء أتاه إتيان ما قد غشيه أي ستره والغشاوة ما يغطى به الشئ، قال : غشى

فغشيهم من اليم ما  -وإذا غشيهم موج (يقال غشيه وتغشاه وغشيته كذا قال ) وعلى أبصارهم غشاوة -غشاوة 
) إذ يغشيكم النعاس -والليل إذا يغشى  -رة ما يغشى إذ يغشى السد -وتغشى وجوههم النار  -غشيهم 

وكذا الغشيان ) فلما تغشاها محلت(وغشيت موضع كذا أتيته وكىن بذلك عن اجلماع يقال غشاها وتغشاها 
أي نائبة تغشاهم وجتللهم وقيل الغاشية يف ) أن تأتيهم غاشية(والغاشية كل ما يغطى الشئ كغاشية السرج وقوله 

هل أتاك (وقوله ) هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش(وإمنا استعري لفظها ههنا على حنو قوله االصل حممودة 
كالذى يغشى عليه (كناية عن القيامة ومجعها غواش، وغشى على فالن إذا نابه ما غشى فهمه، قال ) حديث الغاشية

كأمنا أغشيت  -أبصارهم غشاوة وعلى  -فأغشيناهم فهم ال يبصرون  -نظر املغشى عليه من املوت  -من املوت 
  -وجوههم 

أي جعلوها غشاوة على أمساعهم وذلك عبارة عن االمتناع من االصغاء، وقيل استغشوا ثياهبم ) واستغشوا ثياهبم
الغصة الشجاة : كناية عن العدو كقوهلم مشر ذيال وألقى ثوبه، ويقال غشيته سوطا أو سيفا ككسوته وعممته غص

  ).وطعاما ذا غصة(قال الىت يغص هبا احللق، 
قل للمؤمنني يغضوا من : (الغض النقصان من الطرف والصوت وما يف االناء يقال غض وأغض، قال: غض

فعلى * فغض الطرف إنك من منري : * وقول الشاعر) واغضض من صوتك -وقل للمؤمنات يغضضن  -أبصارهم 
  .مل يطل مكثه سبيل التهكم، وغضضت السقاء، نقصت مما فيه، والغض الطرى الذى

اتقوا الغضب فإنه مجرة توقد يف قلب : " الغضب ثوران دم القلب إرادة االنتقام، ولذلك قال عليه السالم: غضب
  فباءوا(وإذا وصف اهللا تعاىل به فاملراد به االنتقام دون غريه، قال " ابن آدم، أمل تروا إىل انتفاخ أوداجه ومحرة عينيه 

غري (وقوله ) غضب اهللا عليهم -ومن حيلل عليه غضىب (وقال ) من اهللا فباءوا بغضب -بغضب على غضب 
  قيل) املغضوب عليهم

  .هم اليهود
  .والغضبة كالضجرة، والغضوب الكثري الغضب

سريع الغضب، وحكى أنه يقال غضبت لفالن إذا كان حيا : وتوصف به احلية والناقة الضجور وقيل فالن غضبة
  .وغضبت به إذا كان ميتا

أي جعله مظلما وأصله من االغطش وهو الذى يف عينه شبه عمش ومنه قيل فالة غطشى ال ) أغطش ليلها(: غطش
  .يهتدى فيها والتغاطش التعامى عن الشئ

الغطاء ما جيعل فوق الشئ من طبق وحنوه كما أن الغشاء ما جيعل فوق الشئ من لباس وحنوه وقد استعري : غطا
  ).فبصرك اليوم حديدفكشفنا عنك غطاءك (للجهالة، قال 

الغفر إلباس ما يصونه عن الدنس ومنه قيل اغفر ثوبك يف الوعاء واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ، والغفران : غفر
  .واملغفرة من اهللا هو أن يصون العبد من أن ميسه العذاب

  -ومغفرة من ربكم  -غفرانك ربنا (قال 
قل للذين (اىف عنه يف الظاهر وإن مل يتجاف عنه يف الباطن حنو وقد يقال غفر له إذا جت) ومن يغفر الذنوب إال اهللا

استغفروا ربكم إنه كان (واالستغفار طلب ذلك باملقال والفعال وقوله ) آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا



دون ذلك  مل يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال، فقد قيل االستغفار باللسان من) غفارا
ويستغفرون للذين  -استغفر هلم أو ال تستغفر هلم : (وقال) ادعوين أستجب لكم(بالفعال فعل الكذابني وهذا معىن 

والغفرية الغفران ) هو الغفور الرحيم -إنه غفور شكور  -غافر الذنب (والغافر والغفور يف وصف اهللا حنو ) آمنوا
وقيل اغفروا هذا االمر بغفرته أي استروه مبا جيب ) واغفر لنا -خطيئيت أن يغفر ىل  -اغفر ىل ولوالدي (ومنه قوله 

أن يستر به، واملغفر بيضة احلديد، والغفارة خرقة تستر اخلمار أن ميسه دهن الرأس، ورقعة يغشى هبا حمز الوتر، 
  .وسحابة فوق سحابة

  افل،الغفلة سهو يعترى االنسان من قلة التحفظ والتيقظ، يقال غفل فهو غ: غفل
وهم عن  -ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها  -وهم يف عفلة معرضون  -لقد كنت يف غفلة من هذا (قال 

 -فهم غافلون  -لو تغفلون عن أسلحتكم  -بغافل عما يعملون  -هم غافلون  -ملن الغافلني  -دعائهم غافلون 
من (وإغفال الكتاب تركه غري معجم وقوله وأرض غفل ال منارهبا ورجل غفل مل تسمه التجارب ) عنها غافلني

وقيل معناه من ) أولئك كتب يف قلوهبم االميان(أي تركناه غري مكتوب فيه االميان كما قال ) أغفلنا قلبه عن ذكرنا
  .جعلناه غافال عن احلقائق

نغل فيما بني الغلل أصله تدرع الشئ وتوسطه ومنه الغلل للماء اجلارى بني الشجر، وقد يقال له الغيل وا: غل
خذوه (الشجر دخل فيه، فالغل خمتص مبا يقيد به فيجعل االعضاء وسطه ومجعه أغالل، وغل فالن قيد به، قال 

ويضع عنهم إصرهم واالغالل الىت : (وقيل للبخيل هو مغلول اليد، قال) إذ االغالل يف أغناقهم(وقال ) فغلوه
  لت اليهودوقا -وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك  -كانت عليهم 

أي ذموه بالبخل وقيل إهنم ملا مسعوا أن اهللا قد قضى كل شئ قالوا إذا يد اهللا مغلولة ) يد اهللا مغلوله غلت أيديهم
  .أي يف حكم املقيد لكوهنا فارغة، فقال اهللا تعاىل ذلك

ى قلوهبم وعلى مسعهم أي منعهم فعل اخلري وذلك حنو وصفهم بالطبع واخلتم عل) إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال(وقوله 
وجعلنا االغالل يف (وأبصارهم، وقيل بل ذلك وإن كان لفظه ماضيا فهو إشارة إىل ما يفعل هبم يف االخرة كقوله 

والغاللة ما يلبس بني الثوبني، فالشعار ملا يلبس حتت الثوب والدثار ملا يلبس فوقه، والغاللة ملا ) أعناق الذين كفروا
  .يلبس بينهما
ونزعنا ما يف (ر الغاللة للدرع كما يستعار الدرع هلا، والغلول تدرع اخليانة، والغل العداوة، قال وقد تستعا

وغل يغل إذا صار ذا غل أي ) وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم -صدورهم من غل 
وما كان لنىب (ته إىل الغلول، قال ضغن، وأغل أي صار ذا إغالل أي خيانة وغل يغل إذا خان، وأغللت فالنا نسب

  )ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة(أي ينسب إىل اخليانة من أغللته، قال ) أن يغل(وقرئ ) أن يغل
  .أي ال خيانة وال سرقة" ال إغالل وال إسالل " وروى 

  .أي ال يضطغن" ثالث ال يغل عليهن قلب املؤمن " وقوله عليه الصالة والسالم 
أي ال يصري ذا خيانة، وأغل اجلازر والساخل إذا ترك يف االهاب من اللحم شيئا وهو من االغالل " يغل ال " وروى 

  .أي اخليانة فكأنه خان يف اللحم وتركه يف اجللد الذى حيمله
  .والغلة والغليل ما يتدرعه االنسان يف داخله من العطش ومن شدة الوجد والغيظ، يقال شفا فالن غليله أي غيظه

  .غلة ما يتناوله االنسان من دخل أرضه، وقد أغلت ضيعتهوال
وال * تغلغل حيث مل يبلغ شراب : الرسالة الىت تتغلغل بني القوم الذين تتغلغل نفوسهم، كما قال الشاعر: واملغلغلة



لروم يف أدىن امل غلبت ا: (الغلبة القهر يقال غلبته غلبا وغلبة وغلبا فأنا غالب، قال تعاىل: حزن ومل يبلغ سرور غلب
يلة غلبت فئة كثرية  -االرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون    -يغلبوا ألفا  -يغلبوا مائتني  -كم من فئة قل

أفهم  -فغلبوا هنالك  -إنا لنحن الغالبون  -إن كنا حنن الغالبني  -ال غالب لكم اليوم  -الغلنب أنا ورسلي 
قيل وأصل غلبت ) غلبت علينا شقوتنا(ليه كذا أي استوىل وغلب ع) مث يغلبون -ستغلبون وحتشرون  -الغالبون 

أن تناول وتصيب غلب رقبته، واالغلب الغليظ الرقبة، يقال رجل أغلب وامرأة غلباء وهضبة غلباء كقولك هضبة 
  ).وحدائق غلبا(عنقاء ورقباء أي عظيمة العنق والرقبة واجلمع غلب، قال 

وأصله أن يستعمل يف االجسام لكن قد يستعار للمعاىن كالكبري  الغلظة ضد الرقة، ويقال غلظة وغلظة: غلظ
 -من عذاب غليظ  -مث نضطرهم إىل عذاب غليظ : (أي خشونة وقال) وليجدوا فيكم غلظة: (والكثري، قال

فاستغلظ فاستوى على (واستغلظ هتيأ لذلك، وقد يقال إذا غلظ، قال ) وجاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم
  ).سوقه
وقالوا قلوبنا (قيل هو مجع أغلف كقوهلم سيف أغلف أي هو يف غالف ويكون ذلك كقوله ) قلوبنا غلف: (فغل

  وقيل معناه قلوبنا أوعية) يف غفلة من هذا -يف أكنة 
للعلم وقيل معناه قلوبنا مغطاة، وغالم أغلف كناية عن االقلف، والغلفة كالقلفة، وغلفت السيف والقارورة 

هي مجع غالف ) قلوبنا غلف(علت هلا غالفا، وغلفت حليته باحلناء وتغلف حنو ختضب، وقيل والرحل والسرج ج
كتب، أي هي أوعية للعلم تنبيها أنا ال حنتاج أن نتعلم منك، فلنا غنية : واالصل غلف بضم الالم، وقد قرئ به حنو

  .مبا عندنا
 باالغالق يقال له مغلق ومغالق، وإذا اعترب بالفتح الغلق واملغالق ما يغلق به وقيل ما يفتح به لكن إذا اعترب: غلق

يقال له مفتح ومفتاح، وأغلقت الباب وغلقته على التكثري وذلك إذا أغلقت أبوابا كثرية أو أغلقت بابا واحدا 
وللتشبيه به قيل غلق الرهن غلوقا وغلق ظهره دبرا، ) وغلقت االبواب(مرارا أو أحكمت إغالق باب وعلى هذا 

السهم السابع الستغالقه ما بقى من أجزاء امليسر وخنلة غلقة ذويت أصوهلا فأغلقت عن االمثار والغلقة  واملغلق
  .شجرة مرة كالسم

  .الغالم الطار الشارب، يقال غالم بني الغلومة والغلومية: غلم
  أىن: (قال تعاىل

هذا (وقال يف قصة يوسف ) لغالمنيوأما اجلدار فكان (وقال ) وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني -يكون ىل غالم 
واجلمع غلمة وغلمان، واغتلم الغالم إذا بلغ حد الغلومة وملا كان من بلغ هذا احلد كثريا ما يغلب عليه ) غالم

  .الشبق قيل للشبق غلمة واغتلم الفحل
  الغلو جتاوز احلد، يقال ذلك إذا كان: غال

  .غلو، وأفعاهلا مجيعا غال يغلو: ىف السهميف السعر غالء، وإذا كان يف القدر واملنزلة غلو و
طعام االثيم كاملهل يغلى يف (والغلى والغليان يقال يف القدر إذا طفحت ومنه استعري قوله ) ال تغلوا يف دينكم(قال 

وبه شبه غليان الغضب واحلرب، وتغاىل النبت يصح أن يكون من الغلى وأن يكون من ) البطون كغلى احلميم
  .الغلو

  .جتاوز احلد يف اجلماج، وبه شبه غلواء الشباب: ءوالغلوا



  .الغم ستر الشئ ومنه الغمام لكونه ساترا لضوء الشمس: غم
  .والغمى مثله) يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام: (قال تعاىل

  :ومنه غم اهلالل ويوم غم وليلة غمة وغمى، قال
أي كربة يقال غم وغمة أي كرب ) عليكم غمةمث ال يكن أمركم (وغمة االمر قال * ليلة غمى طامس هاهلا * 

  .وكربة، والغمامة خرقة تشد على أنف الناقة وعينها، وناصية غماء تستر الوجه
واملاء غامر : * أصل الغمر إزالة أثر الشئ ومنه قيل للماء الكثري الذى يزيل أثر سيله غمر وغامر، قال الشاعر: غمر

لشديد العدو فقيل هلما غمر كما شبها بالبحر، والغمرة معظم املاء وبه شبه الرجل السخى والفرس ا* خدادها 
وحنو ذلك من االلفاظ قال ) فأغشيناهم(الساترة ملقرها وجعل مثال للجهالة الىت تغمر صاحبها وإىل حنوه أشار بقوله 

ل غمر ورج) يف غمرات املوت(وقيل للشدائد غمرات، قال ) الذين هم يف غمرة ساهون -فذرهم يف غمرهتم (
  .ومجعه أغمار

والغمر احلقد املكنون ومجعه غمور، والغمر ما يغمر من رائحة الدسم سائر الروائح، وغمرت يده وغمر عرضه 
  .دنس، ودخل يف غمار الناس ومخارهم أي الذين يغمرون

  والغمرة ما يطلى به من الزعفران، وقد تغمرت بالطيب وباعتبار املاء قيل للقدح الذى يتناول
اء غمر ومنه اشتق تغمرت إذا شربت ماء قليال، وقوهلم فالن مغامر إذا رمى بنفسه يف احلرب إما لتوغله به امل

  .وخوضه فيه كقوهلم خيوض احلرب، وإما لتصور الغمارة منه فيكون وصفه بذلك، كوصفه باهلودج وحنوه
يف فالن غميزة أي نقيصة يشار هبا إليه  أصل الغمز االشارة باجلفن أو اليد طلبا إىل ما فيه معاب ومنه قيل ما: غمز

  .، وأصله من غمزت الكبش إذا ملسته هل به طرق ؟ حنو عبطته)وإذا مروا هبم يتغامزون: (ومجعها غمائز، قال
الغمض النوم العارض، تقول ما ذقت غمضا وال غماضا وباعتباره قيل أرض غامضة وغمضة ودار غامضة، : غمض

  جفنتيه على االخرى وغمض عينه وأغمضها وضع إحدى

  ).ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه(مث يستعار للتغافل والتساهل، قال 
  .الغنم معروف: غنم
والغنم إصابته والظفر به مث استعمل يف كل مظفور به من جهة ) ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما(قال 
  العدى

فعند : (واملغنم ما يغنم ومجعه مغامن، قال) ا غنمتم حالال طيبافكلوا مم -واعلموا أمنا غنمتم من شئ : (وغريهم، قال
  ).اهللا مغامن كثرية

إن اهللا هلو الغىن (الغىن يقال على ضروب، أحدها عدم احلاجات وليس ذلك إال هللا تعاىل وهو املذكور يف قوله : غىن
ووجدك عائال (جات وهو املشار إليه بقوله قلة احلا: الثاين) أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغىن احلميد -احلميد 
كثرة القنيات حبسب ضروب الناس : والثالث" الغىن غىن النفس " وذلك هو املذكور يف قوله عليه السالم ) فأغىن

لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري  -الذين يستأذنونك وهم أغنياء  -ومن كان غنيا فليستعفف (كقوله 
حيسبهم اجلاهل أغنياء من (وقوله ) من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حسنا(الوا ذلك حيث مسعوا ق) وحنن أغنياء

أي هلم غىن النفس وحيسبهم اجلاهل أن هلم القنيات ملا يرون فيهم من التعفف والتلطف، وعلى هذا قوله ) التعفف
  عىن بقول، وهذا املعىن هو امل"خذ من أغنيائهم ورد يف فقرائهم : " عليه السالم ملعاذ

: يقال غنيت بكذا غنيانا وغناء واستغنيت وتغنيت وتغانيت، قال تعاىل* قد يكثر املال واالنسان مفتقر : * الشاعر



ما أغىن عنه  -ما أغىن عىن ماليه (ويقال أغناين كذا وأغىن عنه كذا إذا كفاه، قال ) واهللا غىن محيد -واستغىن اهللا (
 -ال تغن عىن شفاعتهم  -ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون  -أوالدهم من اهللا شيئا  لن تغىن عنهم أمواهلم وال -ماله 

  .والغانية املستغنية بزوجها عن الزينة، وقيل املستغنية حبسنها عن التزين) وال يغىن من اللهب
 يقال للمصدر واملغىن) كأن مل يغنوا فيها: (وغىن يف مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنيا به عن غريه بغىن، قال

  .وللمكان
  .على ذلك" من مل يتغن بالقرآن " وغىن أغنية وغناء، وقيل تغىن مبعىن استغىن ومحل قوله عليه السالم 

أم كان من : (الغيب مصدر غابت الشمس وغريها إذا استترت عن العني، يقال غاب عىن كذا، قال تعاىل: غيب
  وما من غائبة(يغيب عن علم االنسان مبعىن الغائب، قال  واستعمل يف كل غائب عن احلاسة وعما) الغائبني

ويقال للشئ غيب وغائب باعتباره بالناس ال باهللا تعاىل فإنه ال يغيب عنه شئ ) يف السماء واالرض إال يف كتاب مبني
  كما ال يعزب عنه مثقال

  ).ذرة يف السموات وال يف االرض
ما ال يقع حتت ) يؤمنون بالغيب(وما تشهدونه، والغيب يف قوله أي ما يغيب عنكم ) عامل الغيب والشهادة(وقوله 

احلواس وال تقتضيه بداية العقول وإمنا يعلم خبرب االنبياء عليهم السالم وبدفعه يقع على االنسان اسم االحلاد، ومن 
  .قال الغيب هو القرآن، ومن قال هو القدر فإشارة منهم إىل بعض ما يقتضيه لفظه

وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا (اه يؤمنون إذا غابوا عنكم وليسوا كاملنافقني الذين قيل فيهم معن: وقال بعضهم
وهللا غيب  -من خشى الرمحن بالغيب  -الذين خيشون رهبم بالغيب (وعلى هذا قوله ) معكم إمنا حنن مستهزئون

 السموات واالرض الغيب إال اهللا ال يعلم من يف -وال يظهر على غيبه أحدا  -أطلع الغيب  -السموات واالرض 
  -إنك عالم الغيوب  -وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب  -ذلك من أنباء الغيب  -

  .وأغابت املرأة غاب زوجها) إن رىب يقذف باحلق عالم الغيوب
  .أي ال يفعلن يف غيبة الزوج ما يكرهه الزوج) حافظات للغيب مبا حفظ اهللا: (وقوله يف صفة النساء

) وال يغتب بعضكم بعضا: (غيبة أن يذكر االنسان غريه مبا فيه من عيب من غري أن أحوج إىل ذكره، قال تعاىلوال
ويقال هم يشهدون أحيانا ويتغايبون أحيانا ) يف غيابة اجلب(والغيابة منهبط من االرض ومنه الغابة لالمجة، قال 

  .ونه ببصرهم وبصريهتمأي من حيث ال يدرك) ويقذفون بالغيب من مكان بعيد(وقوله 
الغوث يقال يف النصرة والغيث يف املطر، واستغثته طلبت الغوث أو الغيث فأغاثين من الغوث وغاثىن من : غوث

وقوله ) فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه(وقال ) إذ تستغيثون ربكم: (الغيث وغوثت من الغوث، قال
ه يصح أن يكون من الغيث ويصح أن يكون من الغوث، وكذا يغاثوا يصح فيه فإن) وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل(

  .املعنيان
  :قال الشاعر) كمثل غيث أعجب الكفار نباته(والغيث املطر يف قوله 

الغور املنهبط من االرض، يقال غار الرجل وأغار : فقلت لصيدح انتجعى بالال غور* مسعت الناس ينتجعون غيثا 
  .أي غائرا) ماؤكم غورا(ورا وغؤرا وقوله تعاىل وغارت عينه غورا وغ

  .والغار يف اجلبل) أو يصبح ماؤها غورا(وقال 
لو جيدون ملجأ أو : (وكىن عن الفرج والبطن بالغارين، واملغار من املكان كالغور، قال) إذ مها يف الغار(قال 

  :، وغارت الشمس غيارا، قال الشاعر)مغارات أو مدخال



: وإال طلوع الشمس مث غيارها وغور نزل غورا، وأغار على العدو إغارة وغارة، قال* وهنارها  هل الدهر إال ليلة
  .عبارة عن اخلليل) فاملغريات صبحا(

أن تكون للنفي اجملرد من غري إثبات معىن به حنو مررت برجل غري قائم أي ال : االول: غري يقال على أوجه: غري
  ).وهو يف اخلصام غري مبني -غري هدى من اهللا ومن أضل ممن اتبع هواه ب(قائم، قال 

  .مبعىن إال فيستثىن به: الثاين
مالكم من إله (وقال ) ما علمت لكم من إله غريى(وتوصف به النكرة حنو مررت بقوم غري زيد أي إال زيدا، وقال 

  ).هل من خالق غري اهللا -غريه 
كلما نضجت جلودهم (را غريه إذا كان باردا وقوله املاء إذا كان حا: لنفى صورة من غري مادهتا حنو: الثالث

اليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا (أن يكون ذلك متناوال لذات حنو : الرابع) بدلناهم جلودا غريها
 ويستبدل رىب قوما -أغري اهللا أبغى ربا  -واستكرب هو وجنوده يف االرض بغري احلق (أي الباطل وقوله ) غري احلق
  ).ائت بقرآن غري هذا -غريكم 

  .لتغيري صورة الشئ دون ذاته، يقال غريت دارى إذا بنيتها بناء غري الذى كان: والتغيري يقال على وجهني، أحدمها
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما (لتبديله بغريه حنو غريت غالمي ودابيت إذا أبدلتهما بغريمها حنو : والثاىن
رق بني غريين وخمتلفني أن الغريين أعم، فإن الغريين قد يكونان متفقني يف اجلوهر خبالف املختلفني، والف) بأنفسهم

  فاجلوهران املتحيزان مها غريان وليسا
  .خمتلفني، فكل خالفني غريان وليس كل غريين خالفني

له غائص عينا  الغوص الدخول حتت املاء، وإخراج شئ منه، ويقال لكل من اهنجم على غامض فأخرجه: غوص
) ومن الشياطني من يغوصون له -والشياطني كل بناء وغواص (كان أو علما والغواص الذى يكثر منه ذلك، قال 

  .أي يستخرجون له االعمال الغريبة واالفعال البديعة وليس يعىن استنباط الدر من املاء فقط
أي تفسده ) وما تغيض االرحام -ء وغيض املا: (غاض الشئ وغاضه غريه حنو نقص ونقصه غريه، قال: غيض

  .االرحام، فتجعله كاملاء الذى تبتلعه االرض، والغيضة املكان الذى يقف فيه املاء فيبتلعه، وليلة غائضة أي مظلمة
ليغيظ هبم  -قل موتوا بغيظكم : (الغيظ أشد غضب وهو احلرارة الىت جيدها االنسان من فوران دم قلبه، قال: غيظ

  اهللا الناس إىل إمساك النفس عند اعتراءوقد دعا ) الكفار

  وإذا: قال) والكاظمني الغيظ: (الغيظ قال
أي داعون بفعلهم إىل االنتقام منهم، والتغيظ هو ) وإهنم لنا لغائظون(وصف اهللا سبحانه به فإنه يراد به االنتقام قال 

  ).امسعوا هلا تغيظا وزفري: (إظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت مسموع كما قال
  .الغول إهالك الشئ من حيث ال حيس به، يقال: غول

  .غال يغول غوال، واغتاله اغتياال، ومنه مسى السعالة غوال
رجس من : (، وبقوله)وإمثهما أكرب من نفعهما: (نفيا لكل ما نبه عليه بقوله) ال فيها غول(قال يف صفة مخر اجلنة 
  ).عمل الشيطان فاجتنبوه

د فاسد، وذلك أن اجلهل قد يكون من كون االنسان غري معتقد اعتقادا ال صاحلا وال الغى جهل من اعتقا: غوى
  .فاسدا، وقد يكون من اعتقاد شئ فاسد وهذا النحو الثاين يقال له غى

  ).وإخواهنم ميدوهنم يف الغى -ما ضل صاحبكم وما غوى : (قال تعاىل



لغى هو سببه وذلك كتسمية الشئ مبا هو سببه كقوهلم أي عذابا، فسماه الغى ملا كان ا) فسوف يلقون غيا: (وقوله
  .للبنات ندى

  :وقيل معناه فسوف يلقون أثر الغى ومثرته قال
أي ) وعصى آدم ربه فغوى: (، وقوله)إنك لغوى مبني -والشعراء يتبعهم الغاوون  -وبرزت اجلحيم للغاوين (

وقيل معىن غوى فسد عيشه من * الغى الئما  ومن يغو ال يعدم على: * جهل، وقيل معناه خاب حنو قول الشاعر
فقد قيل معناه أن يعاقبكم على ) إن كان اهللا يريد أن يغويكم: (قوهلم غوى الفصيل وغوى حنو هوى وهوى، وقوله

  .غيكم، وقيل معناه حيكم عليكم بغيكم
تربأنا إليك إعالما منهم ) ناأغويناهم كما غوي -قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا (وقوله تعاىل 

أنا قد فعلنا هبم غاية ما كان يف وسع االنسان أن يفعل بصديقه، فإن حق االنسان أن يريد بصديقه ما يريد بنفسه، 
فبما  -إنا كنا غاوين  -فأغويناكم : (فيقول قد أفدناهم ما كان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا، وعلى هذا قوله تعاىل

  ).م يف االرض والغوينهمالزينن هل -أغويتين 

  الفتح إزالة االغالق واالشكال،: كتاب الفاء فتح
وملا فتحوا : (يدرك بالبصر كفتح الباب وحنوه وكفتح القفل، والغلق واملتاع حنو قوله: وذلك ضربان، أحدمها

  ).ولو فتحنا عليهم بابا من السماء -متاعهم 
يف االمور الدنيوية كغم يفرج وفقر : غم، وذلك ضروب، أحدهايدرك بالبصرية كفتح اهلم وهو إزالة ال: والثاىن

لفتحنا : (أي وسعنا، وقال) فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ(يزال بإعطاء املال وحنوه، حنو 
  .أي أقبل عليهم اخلريات) عليهم بركات من السماء واالرض

قيل ) إنا فتحنا لك فتحا مبينا: (فتح من العلم بابا مغلقا، وقولهفتح املستغلق من العلوم، حنو قولك فالن : والثاىن
عىن فتح مكة، وقيل بل عىن ما فتح على النيب من العلوم واهلدايات الىت هي ذريعة إىل الثواب واملقامات احملمودة 

  .الىت صارت سببا لغفران ذنوبه
ب، وقيل افتتح فالن كذا إذا ابتدأ به، وفتح عليه وفاحتة كل شئ مبدؤه الذى يفتح به ما بعده وبه مسى فاحتة الكتا

وفتح القضية فتاحا فصل ) ما يفتح اهللا للناس -أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم : (كذا إذا أعلمه ووقفه عليه، قال
  ربنا افتح: (االمر فيها وأزال االغالق عنها، قال

وقيل الفتاحة * وإىن من فتاحتكم غىن : * ليم، قال الشاعرومنه الفتاح الع) بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني
فإنه حيتمل النصرة والظفر واحلكم وما يفتح اهللا تعاىل من ) إذا جاء نصر اهللا والفتح: (بالضم والفتح، وقوله

ل ق -ويقولون مىت هذا الفتح  -فعسى اهللا أن يأيت بالفتح  -نصر من اهللا وفتح قريب (املعارف، وعلى ذلك قوله 
أي يوم احلكم وقيل يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة، وقيل ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه، ) يوم الفتح

أي إن طلبتم الظفر أو طلبتم الفتاح أي ) إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح(واالستفتاح طلب الفتح أو الفتاح قال 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلماحلكم أو طلبتم مبدأ اخلريات فقد جاءكم ذلك مبجئ 

  أي) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا: (وقوله

يستنصرون اهللا ببعثة حممد عليه الصالة والسالم وقيل يستعلمون خربه من الناس مرة، ويستنبطونه من الكتب مرة، 
  وقيل يطلبون من اهللا بذكره الظفر، وقيل كانوا



  .م على عبدة االوثانيقولون إنا لننصر مبحمد عليه السال
  .واملفتح واملفتاح ما يفتح به ومجعه مفاتيح ومفاتح

فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى (يعىن ما يتوصل به إىل غيبه املذكور يف قوله ) وعنده مفاتح الغيب(وقوله 
بل عىن باملفاتح اخلزائن قيل عىن مفاتح خزائنه وقيل ) ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أوىل القوة(وقوله ) من رسول
  .أنفسها

  .وباب فتح مفتوح يف عامة االحوال وغلق خالفه
  .وقيل فتح واسع" من وجد بابا غلقا وجد إىل جنبه بابا فتحا " وروى 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني : (الفتور سكون بعد حدة، ولني بعد شدة، وضعف بعد قوة، قال تعاىل: فتر
أي ال ) ال يفترون: (أي سكون حال عن جمئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقوله) الرسللكم على فترة من 

  .يسكنون عن نشاطهم يف العبادة
لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة فمن فتر إىل سنىت فقد جنا وإال فقد : " وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  للباطل جولة مث يضمحل، وللحق دولة: يلفقوله لكل شرة فترة فإشارة إىل ما ق" هلك 
  .ال تذل وال تقل

أي سكن إليها، والطرف الفاتر فيه ضعف مستحسن، والفتر ما بني طرف االهبام " من فتر إىل سنىت " وقوله 
  .وطرف السبابة، يقال فترته بفترى وشربته بشربى

ن كفروا أن السموات واالرض كانتا رتقا أو مل ير الذي(الفتق الفصل بني املتصلني وهو ضد الرتق، قال : فتق
والفتق والفتيق الصبح، وأفتق القمر صادف فتقا فطلع منه، ونصل فتيق الشفرتني إذا كان له شعبتان كأن ) ففتقنامها

  .إحدامها فتقت من االخرى
  .ومجل فتيق، تفتق مسنا وقد فتق فتقا

وال : (شق النواة فتيال لكونه على هيئته، قال تعاىلفتلت احلبل فتال، والفتيل املفتول ومسى ما يكون يف : فتل
  .وهو ما تفتله بني أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب به املثل يف الشئ احلقري) يظلمون فتيال

  .وناقة فتالء الذراعني حمكمة
هم على  يوم(أصل الفنت إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل يف إدخال االنسان النار، قال : فنت

  -النار يفتنون 
وقوله ) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا العذاب: (أي عذابكم وذلك حنو قوله) ذوقوا فتنتكم

  االية وتارة يسمون ما حيصل عنه العذاب) النار يعرضون عليها(

وجعلت الفتنة كالبالء يف أهنما ) وناوفتناك فت: (وتارة يف االختبار حنو) أال يف الفتنة سقطوا(فيستعمل فيه حنو قوله 
يستعمالن فيما يدفع إليه االنسان من شدة ورخاء ومها يف الشدة أظهر معىن وأكثر استعماال، وقد قال فيهما 

  ).ونبلوكم بالشر واخلري فتنة(
من يقول ائذن ومنهم (وقال ) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة -والفتنة أشد من القتل  -إمنا حنن فتنة (وقال يف الشدة 

  .أي يقول ال تبلىن وال تعذبين وهم بقوهلم ذلك وقعوا يف البلية والعذاب) ىل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا
أي يبتليهم ويعذهبم وقال ) فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم(وقال 

وقعونك يف بلية وشدة يف صرفهم إياك عما أوحى إليك وقوله أي ي) وإن كادوا ليفتنونك -واحذرهم أن يفتنوك (



  أي) فتنتم أنفسكم(
واعلموا أمنا : (وقوله) واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة(أوقعتموها يف بلية وعذاب، وعلى هذا قوله 

إن (هبم، ومساهم عدوا يف قوله  فقد مساهم ههنا فتنة اعتبارا مبا ينال االنسان من االختبار) أموالكم وأوالدكم فتنة
زين للناس حب الشهوات من (اعتبارا مبا يتولد منهم وجعلهم زينة يف قوله ) من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم

  .االية) النساء والبنني
أي ال ) امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون(اعتبارا بأحوال الناس يف تزينهم هبم وقوله 

أو ال يرون أهنم يفتنون يف كل عام (وقوله ) ليميز اهللا اخلبيث من الطيب(تربون فيميز خبيثهم من طيبهم كما قال خي
  .االية) ولنبلونكم بشئ من اخلوف(فإشارة إىل ما قال ) مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال هم يذكرون

 تكون من اهللا تعاىل ومن العبد كالبلية واملصيبة والفتنة من االفعال الىت) وحسبوا أال تكون فتنة: (وعلى هذا قوله
والقتل والعذاب وغري ذلك من االفعال الكريهة، ومىت كان من اهللا يكون على وجه احلكمة، ومىت كان من 

  االنسان
 -ل والفتنة أشد من القت: (بغري أمر اهللا يكون بضد ذلك، وهلذا يذم اهللا االنسان بأنواع الفتنة يف كل مكان حنو قوله

املفتون الفتنة : قال االخفش) بأيكم املفتون: (أي مبضلني وقوله) ما أنتم عليه بفاتنني -إن الذين فتنوا املؤمنني 
  .كقولك ليس له معقول، وخذ ميسوره ودع معسوره، فتقديره بأيكم الفتون

أن يفتنوك عن بعض ما أنزل واحذرهم : (، وقوله)كفى باهللا شهيدا: (أيكم املفتون والباء زائدة كقوله: وقال غريه
  .فقد عدى ذلك بعن تعدية خدعوك ملا أشار مبعناه إليه) اهللا إليك

  الفىت الطرى من الشباب واالنثى: فيت

والفىت من االبل كالفىت من الناس ) تراود فتاها عن نفسه: (فتاة واملصدر فتاء، ويكىن هبما عن العبد واالمة، قال
وال تكرهوا : (أي إمائكم، وقال) من فتياتكم املؤمنات: (لفتاة فتيات وذلك قولهومجع الفىت فتية وفتيان ومجع ا

إهنم فتية آمنوا  -إذ أوى الفتية إىل الكهف : (أي ململوكيه وقال) وقال لفتيانه(أي إماءكم ) فتياتكم على البغاء
  والفتيا والفتوى اجلواب عما) برهبم

  .كذااستفتيته فأفتاىن ب: يشكل من االحكام، ويقال
  ).أفتوين يف أمرى -فاستفتهم  -ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن : (قال
  ).تفتؤ تذكر يوسف: (ما فتئت أفعل كذا وما فتأت، كقولك مازلت قال: يقال: فتئ
  .الفج شقة يكتنفها جبالن، ويستعمل يف الطريق الواسع ومجعه فجاج: فجج
والفجج تباعد الركبتني، وهو أفج من الفجج، ومنه حافر مفجج، ) فيها فجاجا سبال -من كل فج عميق (قال 

  .وجرح فج مل ينضج
وفجرنا (الفجر شق الشئ شقا واسعا كفجر االنسان السكر، يقال فجرته فانفجر وفجرته فتفجر، قال : فجر

  .وقرئ تفجر) تفجر لنا من االرض ينبوعا -فتفجر االهنار  -وفجرنا خالهلما هنرا  -االرض عيونا 
إن  -والفجر وليال عشر (ومنه قيل للصبح فجر لكونه فجر الليل، قال ) فانفجرت منه أثنتا عشرة عينا: (وقال

  الكاذب وهو كذنب: وقيل الفجر فجران) قرآن الفجر كان مشهودا
حىت يتبني لكم اخليط االبيض من اخليط االسود من : (السرحان، والصادق وبه يتعلق حكم الصوم والصالة، قال

: والفجور شق ستر الديانة، يقال فجر فجورا فهو فاجر، ومجعه فجار وفجرة، قال) الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل



بل يريد : (وقوله) أولئك هم الكفرة الفجرة -وإن الفجار لفى جحيم  -كال إن كتاب الفجار لفى سجني (
  .أي يريد احلياة ليتعاطى الفجور فيها) االنسان ليفجر أمامه

  .قيل معناه ليذنب فيهاو
  .وقيل معناه يذنب ويقول غدا أتوب مث ال يفعل فيكون ذلك فجورا لبذله عهدا ال يفى به

  .ومسى الكاذب فاجرا لكون الكذب بعض الفجور
  .وقوهلم وخنلع ونترك من يفجرك أي من يكذبك وقيل من يتباعد عنك، وأيام الفجار وقائع اشتدت بني العرب

أي ساحة واسعة، ومنه قوس فجاء وفجواء بان وتراها عن كبدها، ورجل أفجى ) وهم يف فجوة: (قال تعاىل: فجا
  .أي متباعد ما بني العرقوبني: بني الفجا
  الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم: فحش

م وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغى يعظكم لعلك -إن اهللا ال يأمر بالفحشاء (قبحه من االفعال واالقوال، وقال 
إال أن  -إمنا حرم رىب الفواحش  -إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة  -من يأت منكن بفاحشة مبينة  -تذكرون 

  .وفحش فالن صار فاحشا) والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم: (كناية عن الزنا، وكذلك قوله) يأتني بفاحشة مبينة
  .ه العظيم القبح يف البخل، واملتفحش الذى يأيت بالفحشيعىن ب* عقيلة مال الفاحش املتشدد : * ومنه قول الشاعر

الفخر املباهاة يف االشياء اخلارجة عن االنسان كاملال واجلاه، ويقال له الفخر ورجل فاخر وفخور وفخري على : فخر
، ويقال فخرت فالنا على صاحبه أفخره فخرا حكمت له )إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور: (التكثري، قال تعاىل

بفضل عليه، ويعرب عن كل نفيس بالفاخر يقال ثوب فاخر وناقة فخور عظيمة الضرع، كثرية الدر، والفخار اجلرار 
  .وذلك لصوته إذا نقر كأمنا تصور بصورة من يكثر التفاخر

  ).من صلصال كالفخار: (قال تعاىل
يقال فديته مبال ) ما منا بعد وإما فداءفإ: (الفدى والفداء حفظ االنسان عن النائبة مبا يبذله عنه، قال تعاىل: فدى

وتفادى فالن من فالن أي حتامى من شئ ) إن يأتوكم أسارى تفادوهم: (وفديته بنفسى وفاديته بكذا، قال تعاىل
  .بذله

وإن يأتوكم أسارى  -فيما افتدت به : (وافتدى إذا بذل ذلك عن نفسه، قال تعاىل) وفديناه بذبح عظيم(وقال 
الفتدت به  -ومثله معه الفتدوا به (داة هو أن يرد أسر العدى ويسترجع منهم من يف أيديهم، قال واملفا) تفادوهم

وما يقى به االنسان نفسه من مال يبذله يف ) لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه -ولو افتدى به  -وليفتدوا به  -
فدية طعام  -فدية من صيام أو صدقة ف(عبادة قصر فيها يقال له فدية ككفارة اليمني وكفارة الصوم حنو قوله 

  ).مسكني
أصل الفر الكشف عن سن الدابة يقال فررت فرارا ومنه فر الدهر جدعا ومنه االفترار وهو ظهور السن من : فر

  .الضحك، وفر عن احلرب فرارا
فروا إىل ف -لن ينفعكم الفرار إن فررمت  -فلم يزدهم دعائي إال فرارا  -فرت من قسورة  -ففررت منكم (قال 
  )اهللا

  .حيتمل ثالثتها) أين املفر: (وأفررته جعلته فارا، ورجل فر وفار، واملفر موضع الفرار ووقته والفرار نفسه وقوله
  ).هذا عذب فرات -وأسقيناكم ماء فراتا (الفرات املاء العذب يقال للواحد واجلمع، قال : فرت
  يف الكرش، يقال فرثت أي ما) من بني فرث ودم لبنا خالصا: (قال تعاىل: فرث



  .كبده أي فتتتها، وأفرث فالن أصحابه أوقهعم يف بلية جارية جمرى الفرث
الفرج والفرجة الشق بني الشيئني كفرجة احلائط والفرج ما بني الرجلني وكىن به عن السوأة وكثر حىت صار : فرج

واستعري الفرج للثغر ) ظن فروجهنوحيف -لفروجهم حافظون  -والىت أحصنت فرجها : (كالصريح فيه، قال تعاىل
  .وكل موضع خمافة

وإذا السماء (أي شقوق وفتوق، قال ) وما هلا من فروج(وقيل الفرجان يف االسالم الترك والسوادن، وقوله 
أي انشقت والفرج انكشاف الغم، يقال فرج اهللا عنك، وقوس فرج انفرجت سيتاها، ورجل فرج ال ) فرجت

  يكتم سره وفرج
نكشف فرجه، وفراريج الدجاج النفراج البيض عنها ودجاجة مفرج ذات فراريج، واملفرج القتيل الذى ال يزال ي

  .انكشف عنه القوم فال يدرى من قتله
وال تفرحوا مبا آتاكم (الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك يف اللذات البدنية فلهذا قال : فرح

إن  -فرحوا مبا عندهم من العلم  -حىت إذا فرحوا مبا أوتوا  -مبا كنتم تفرحون  ذلكم -وفرحوا باحلياة الدنيا  -
واملفراح الكثري ) ويومئذ يفرح املؤمنون -فبذلك فليفرحوا (ومل يرخص يف الفرح إال يف قوله ) اهللا ال حيب الفرحني
ما يسرين هبذا االمر مفرح وال جازع من صرفه املتقلب و* ولست مبفراح إذا اخلري مسىن : الفرح، قال الشاعر

، فكأن االفراح يستعمل يف جلب "ال يترك يف االسالم مفرح : ومفروح به، ورجل مفرح أثقله الدين، وىف احلديث
الفرح وىف إزالة الفرح كما أن االشكاء يستعمل يف جلب الشكوى وىف إزالتها، فاملدان قد أزيل فرحه فلهذا قيل ال 

  .غم إال غم الدين
أي ) ال تذرين فردا(د الذى ال خيتلط به غريه فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد، ومجعه فرادى، قال الفر: فرد

) ومن كل شئ خلقنا زوجني(وحيدا، ويقال يف اهللا فرد تنبيها أنه خبالف االشياء كلها يف االزدواج املنبه عليه بقوله 
العاملني وإذا قيل هو منفرد بوحدانيته، فمعناه هو مستغن  وقيل معناه املستغىن عما عداه كما نبه عليه بقوله غىن عن

  .عن كل تركيب وازدواج تنبيها أنه خمالف للموجودات كلها
  .وفريد واحد، ومجعه فرادى حنو أسري وأسارى

  ).ولقد جئتمونا فرادى(قال 
أي ذللها ومل  )هو الذى جعل لكم االرض فراشا(الفرش بسط الثياب، ويقال للمفروش فرش وفراش، قال : فرش

  فرش بطائنها -وفرش مرفوعة (جيعلها نائية ال ميكن االستقرار عليها، والفرش مجعه فرش، قال 

وكىن بالفراش عن كل واحد من ) محولة وفرشا: (والفرش ما يفرش من االنعام أي يركب، قال تعاىل) من إستربق
  نوفال" الولد للفراش " الزوجني فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .كرمي املفارش أي النساء
كالفراش (وأفرش الرجل صاحبه أي اغتابه وأساء القول فيه، وأفرش عنه أقلع، والفراش طري معروف، قال 

  .وبه شبه فراشة القفل، والفراشة املاء القليل يف االناء) املبثوث
فراض واملفرض ما يقطع به الفرض قطع الشئ الصلب والتأثري فيه كفرض احلديد وفرض الزند والقوس وامل: فرض

  .احلديد، وفرضة املاء مقسمه
أي معلوما وقيل مقطوعا عنهم والفرض كاالجياب لكن االجياب يقال ) الختذن من عبادك نصيبا مفروضا: (قال تعاىل

  .اعتبارا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع احلكم فيه



أي أوجب ) إن الذى فرض عليك القرآن: (الأي أوجبنا العمل هبا عليك، وق) سورة أنزلناها وفرضناها(قال 
  .عليك العمل به، ومنه يقال ملا ألزم احلاكم من النفقة فرض

فهو يف أن ال حيظره ) فرض اهللا له(وكل موضع ورد فرض اهللا عليه ففى االجياب الذي أدخله اهللا فيه وما ورد من 
وقد (وقوله ) قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم(له وقو) ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له(على نفسه حنو 

  أي مسيتم هلن مهرا،) فرضتم هلن فريضة
وأوجبتم على أنفسكم بذلك، وعلى هذا يقال فرض له يف العطاء وهبذا النظر، ومن هذا الغرض قيل للعطية فرض 

فمن : (ائض قال تعاىلوللدين فرض، وفرائض اهللا تعاىل ما فرض الرباهبا، ورجل فارض وفرضي بصري حبكم الفر
أي من عني على نفسه إقامة احلج، وإضافة فرض احلج إىل االنسان داللة أنه ) يف احلج: (إىل قوله) فرض فيهن احلج

  .هو معني الوقت، ويقال ملا أخذ يف الصدقة فريضة
ق رضى اهللا عنه كتب وعلى هذا ما روى أن أبا بكر الصدي) فريضة من اهللا: (إىل قوله) إمنا الصدقات للفقراء: (قال

  .هذه فريضة الصدقة الىت فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني: إىل بعض عماله كتابا وكتب فيه
وقيل إمنا مسى فارضا لكونه فارضا لالرض أي قاطعا أو فارضا ) ال فارض وال بكر: (والفارض املسن من البقر، قال

بل الن فريضة البقر اثنان تبيع ومسنة، فالتبيع جيوز يف حال دون حال، واملسنة  :ملا حيمل من االعمال الشاقة، وقيل
  .يصح بذهلا يف كل حال فسميت املسنة فارضة لذلك، فعلى هذا يكون الفارض امسا إسالميا

منه فرط إذا تقدم تقدما بالقصد يفرط، ومنه الفارط إىل املاء أي املتقدم الصالح الدلو، يقال فارط وفرط، و: فرط
  وقيل يف الولد" أنا فرطكم على احلوض : " قوله عليه السالم

أي يتقدم، وفرس فرط يسبق اخليل، واالفراط أن ) أن يفرط علينا: (الصغري إذا مات اللهم اجعله لنا فرطا، وقوله
الكتاب ما فرطنا يف : (يسرف يف التقدم، والتفريط أن يقصر يف الفرط، يقال ما فرطت يف كذا أي ما قصرت، قال

  .أي إسرافا وتضييعا) وكان أمره فرطا(وأفرطت القربة مالهتا ) ما فرطتم يف يوسف -ما فرطت يف جنب اهللا  -
بالطول فقيل : واعترب ذلك على وجهني، أحدمها) وفرعها يف السماء: (فرع الشجر غصنه ومجعه فروع قال: فرع

فرع وامرأة فرعاء وفرعت اجلبل وفرعت رأسه فرع كذا إذا طال ومسى شعر الرأس فرعا لعلوه، وقيل رجل أ
  .بالسيف وتفرعت يف بىن فالن تزوجت يف أعاليهم وأشرافهم

  اعترب بالعرض فقيل تفرع كذا وفروع املسألة، وفروع الرجل أوالده، وفرعون اسم أعجمى وقد: والثاىن
  .نه قيل للطغاة الفراعنة واالبالسةاعترب عرامته فقيل تفرعن فالن إذا تعاطى فعل فرعون كما يقال أبلس وتبلس وم

وأصبح فؤاد أم  -سنفرغ لكم أيها الثقالن : (الفراغ خالف الشغل وقد فرغ فراغا وفروغا وهو فارغ، قال: فرغ
وقيل * كأن جؤجؤه هواء : * أي كأمنا فرغ من لبها ملا تداخلها من اخلوف وذلك كما قال الشاعر) موسى فارغا

ا ذكره حىت سكنت واحتملت أن تلقيه يف اليم، وقيل فارغا أي خاليا إال من ذكره النه فارغا من ذكره أي أنسيناه
وأفرغت الدلو صببت ما فيه ومنه ) فإذا فرغت فانصب(ومنه ) إن كادت لتبدى به لوال أن ربطنا على قلبها: (قال

رس فريغ واسع العدو كأمنا وذهب دمه فرغا أي مصبوبا ومعناه باطال مل يطلب به، وف) أفرغ علينا صربا(استعري 
  .يفرغ العدو إفراغا، وضربة فريغة واسعة ينصب منها الدم

وإذ فرقنا بكم (الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتبارا باالنشقاق والفرق يقال اعتبارا باالنفصال، قال : فرق
  والفرق) البحر

فانفلق فكان كل (ل فرق الصبح وفلق الصبح، قال القطعة املنفصلة ومنه الفرقة للجماعة املتفردة من الناس، وقي



 -وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب : (والفريق اجلماعة املتفرقة عن آخرين، قال) فرق كالطود العظيم
 -أي الفريقني  -إنه كان فريق من عبادي  -فريق يف اجلنة وفريق يف السعري  -ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 

وفرقت بني الشيئني فصلت بينهما سواء كان ) وإن فريقا منهم ليكتمون احلق -منكم من ديارهم  وخترجون فريقا
يعىن ) فالفارقات فرقا -فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني : (ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصرية، قال

  املالئكة

وقيل عمر الفاروق رضى ) فيها يفرق كل أمر حكيم(الذين يفصلون بني االشياء حسبما أمرهم اهللا وعلى هذا قوله 
أي بينا فيه االحكام وفصلناه وقيل فرقناه أي أنزلناه ) وقرآنا فرقناه: (اهللا عنه لكونه فارقا بني احلق والباطل، وقوله

  قتوفر -يفرقون به بني املرء وزوجه (مفرقا، والتفريق أصله للتكثري ويقال ذلك يف تشتيت الشمل والكلمة حنو 
إمنا جاز أن جيعل التفريق ) ال نفرق بني أحد منهم(وقوله ) ال نفرق بني أحد من رسله(وقوله ) بني بىن إسرائيل

وقرئ فارقوا والفراق ) إن الذين فرقوا دينهم(منسوبا إىل أحد من حيث إن لفظ أحد يفيد اجلمع يف النفى، وقال 
  .واملفارقة تكون باالبدان أكثر

أي غلب على قلبه أنه حني مفارقته الدنيا باملوت، وقوله ) وظن أنه الفراق(وقوله ) وبينك هذا فراق بيىن(قال 
  .أي يظهرون االميان باهللا ويكفرون بالرسل خالف ما أمرهم اهللا به) ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله(

الفرق النه يستعمل يف الفرق بني أي آمنوا برسل اهللا مجيعا، والفرقان أبلغ من ) ومل يفرقوا بني أحد منهم(وقوله 
احلق والباطل وتقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به يف احلكم وهو اسم ال مصدر فيما قيل، والفرق يستعمل يف ذلك 

يا أيها الذين (أي اليوم الذى يفرق فيه بني احلق والباطل، واحلجة والشبهة، وقوله ) يوم الفرقان(وىف غريه وقوله 
أي نورا وتوفيقا على قلوبكم يفرق به بني احلق والباطل، فكان الفرقان ههنا ) هللا جيعل لكم فرقاناآمنوا إن تتقوا ا

  كالسكينة والروح
قيل أريد به يوم بدر فإنه أول يوم فرق فيه بني احلق والباطل، ) وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان(يف غريه وقوله 

والباطل يف االعتقاد والصدق والكذب يف املقال والصاحل والطاحل يف  والفرقان كالم اهللا تعاىل، لفرقه بني احلق
ولقد آتينا موسى الكتاب  -وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان (االعمال وذلك يف القرآن والتوراة واالجنيل، قال 

يه القرآن شهر رمضان الذى أنزل ف -تبارك الذى نزل الفرقان  -ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان  -والفرقان 
والفرق تفرق القلب من اخلوف، واستعمال الفرق فيه كاستعمال الصدع ) هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

ويقال رجل فروق وفروقة وامرأة كذلك ومنه قيل للناقة الىت تذهب يف ) ولكنهم قوم يفرقون(والشق فيه، قال 
ابة املنفردة فقيل فارق، واالفرق من الديك ما عرفه االرض نادة من وجع املخاض فارق وفارقة وهبا شبه السح

  .مفروق، ومن اخليل ما أحد وركيه أرفع من االخر، والفريقة متر يطبخ حبلبة، والفروقة شحم الكليتني
  )وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني(الفره االشر وناقة مفرهة تنتج الفره، وقوله : فره

  .النسان وىف غريه، وقرئ فرهني يف معناه وقيل معنامها أشرينأي حاذقني ومجعه فره ويقال ذلك يف ا
الفرى قطع اجللد للخرز واالصالح واالفراء لالفساد واالفتراء فيهما وىف االفساد أكثر وكذلك استعمل يف : فرى

 انظر كيف يفترون على اهللا -ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثا عظيما (القرآن يف الكذب والشرك والظلم حنو 
أم يقولون  -ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب  -افتراء على اهللا قد ضلوا (وىف الكذب حنو ) الكذب
لقد جئت (وقوله ) إن أنتم إال مفترون -أن يفترى من دون اهللا  -وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب  -افتراه 



  .ل ذلك إشارة إىل معىن واحدقيل معناه عظيما وقيل عجيبا وقيل مصنوعا وك) شيئا فريا
أي يزعجهم، وفزىن فالن ) فأراد أن يستفزهم من االرض(أي أزعج ) واستفزز من استطعت منهم بصوتك(قال : فز

  أي أزعجين، والفز ولد البقرة ومسى بذلك ملا تصور فيه من اخلفة كما يسمى عجال ملا تصور فيه من
  .العجلة
سان من الشئ املخيف وهو من جنس اجلزع وال يقال فزعت من اهللا كما الفزع انقباض ونفار يعترى االن: فزع

  .يقال خفت منه
وهم من  -ففزع من يف السموات ومن يف االرض (فهو الفزع من دخول النار ) ال خيزهنم الفزع االكرب(وقوله 

غاث به عند الفزع، أي أزيل عنها الفزع، ويقال فزع إليه إذا است) حىت إذا فزع عن قلوهبم -فزع يومئذ آمنون 
  .وفزع له أغاثه
أي صارخ أصابه فزع، ومن فسره بأن معناه املستغيث فإن ذلك * كنا إذا ما أتانا صارخ فزع : * وقول الشاعر

  .تفسري للمقصود من الكالم ال للفظ الفزع
أيها الذين  يا(الفسح والفسيح الواسع من املكان والتفسح التوسع، يقال فسحت جملسه فتفسح فيه، قال : فسح

ومنه قيل فسحت لفالن أن يفعل كذا كقولك ) آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم
  .وسعت له وهو يف فسحة من هذا االمر

  الفساد خروج الشئ عن االعتدال: فسد
ء اخلارجة عن االستقامة، قليال كان اخلروج عنه أو كثريا ويضاده الصالح ويستعمل ذلك يف النفس والبدن واالشيا

 -لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا  -لفسدت السموات واالرض (يقال فسد فسادا وفسودا، وأفسده غريه، قال 
أال إهنم هم املفسدون  -وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف االرض  -واهللا ال حيب الفساد  -ظهر الفساد يف الرب والبحر 

  إن امللوك إذا -لنسل ليفسد فيها ويهلك احلرث وا -

  ).واهللا يعلم املفسد من املصلح -إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين  -دخلوا قرية أفسدوها 
الفسر إظهار املعىن املعقول ومنه قيل ملا ينبئ عنه البول تفسرة ومسى هبا قارورة املاء، والتفسري يف املبالغة : فسر

االلفاظ وغريبها وفيما خيتص بالتأويل، وهلذا يقال تفسري الرؤيا كالفسر، والتفسري قد يقال فيما خيتص مبفردات 
  ).وأحسن تفسريا(وتأويلها، قال 

  .فسق فالن خرج عن حجر الشرع وذلك من قوهلم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر: فسق
  والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثري لكن تعورف

الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقر به مث أخل جبميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل  فيما كان كثريا وأكثر ما يقال
 -ففسقوا فيها  -ففسق عن أمر ربه (للكافر االصلى فاسق فالنه أخل حبكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة، قال 

بعد ذلك فأولئك ومن كفر  -أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا  -وأولئك هم الفاسقون  -وأكثرهم الفاسقون 
والذين كذبوا بآياتنا  -وأما الذين فسقوا فمأواهم النار (أي من يستر نعمة اهللا فقد خرج عن طاعته ) هم الفاسقون

وكذلك حقت  -إن املنافقني هم الفاسقون  -واهللا ال يهدى القوم الفاسقني  -ميسهم العذاب مبا كانوا يفسقون 
  .فقابل به االميان) مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان -كلمة ربك على الذين فسقوا 

ومسيت ) وأولئك هم الفاسقون(إىل قوله ) والذين يرمون احملصنات(فالفاسق أعم من الكافر والظامل أعم من الفاسق 
: الفأرة فويسقة ملا اعتقد فيها من اخلبث والفسق وقيل خلروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصالة والسالم



  قال" وا الفويسقة فإهنا توهى السقاء وتضرم البيت على أهله اقتل" 
  .مل يسمع الفاسق يف وصف االنسان يف كالم العرب وإمنا قالوا فسقت الرطبة عن قشرها: ابن االعرايب

  .الفشل ضعف مع جنب: فشل
  .، وتفشل املاء سال)لفشلتم ولتنازعتم -فتفشلوا وتذهب رحيكم  -حىت إذا فشلتم : (قال
الفصح خلوص الشئ مما يشوبه وأصله يف اللنب، يقال فصح اللنب وأفصح فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من  :فصح

ومنه استعري فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية * وحتت الرغوة اللنب الفصيح : * الرغوة، وقد روى
وأخى هارون هو أفصح مىن (قال  وقيل بالعكس واالول أصح وقيل الفصيح الذى ينطق واالعجمي الذى ال ينطق،

  أفصح الصبح إذا بدا: وعن هذا استعري) لسانا

  .ضوؤه، وأفصح النصارى جاء فصحهم أي عيدهم
  الفصل إبانة أحد الشيئني من االخر حىت يكون بينهما فرجة، ومنه قيل: فصل

وملا (صلوا فارقوه، قال املفاصل، الواحد مفصل، وفصلت الشاة قطعت مفاصلها، وفصل القوم عن مكان كذا، وانف
هذا يوم  -إن يوم الفصل ميقاهتم أمجعني (ويستعمل ذلك يف االفعال واالقول حنو قوله ) فصلت العري قال أبوهم

) وهو خري الفاصلني -يفصل بينهم (أي اليوم يبني احلق من الباطل ويفصل بني الناس باحلكم وعلى ذلك ) الفصل
الر كتاب  -وكل شئ فصلناه تفصيال (كم فيصل ولسان مفصل، قال وفصل اخلطاب ما فيه قطع احلكم، وح

وفصيلة الرجل ) تبيانا لكل شئ وهدى ورمحة(إشارة إىل ما قال ) أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري
ن فإن أرادا فصاال ع: (والفصال التفريق بني الصيب والرضاع، قال) وفصيلته الىت تؤويه(عشريته املنفصلة عنه، قال 

ومنه الفصيل لكن اختص باحلوار، واملفصل من القرآن السبع االخري وذلك ) وفصاله يف عامني -تراض منهما 
للفصل بني القصص بالسور القصار، والفواصل أواخر اآلى وفواصل القالدة شذر يفصل به بينها، وقيل الفصيل 

  من أنفق نفقة فاصلة فله من: " حائل دون سور املدينة، وىف احلديث
  .أي نفقة تفصل بني الكفر واالميان" االجر كذا 

  .الفض كسر الشئ والتفريق بني بعضه وبعضه كفض ختم الكتاب وعنه استعري انفض القوم: فض
والفضة اختصت بأدون املتعامل هبا من اجلواهر، ) النفضوا من حولك -وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها (قال 

  .ودرع فضفاضة وفضفاض واسعة
حممود كفضل العلم واحللم، ومذموم كفضل الغضب على ما : الفضل الزيادة عن االقتصار وذلك ضربان: فضل

  .جيب أن يكون عليه
والفضل يف احملمود أكثر استعماال والفضول يف املذموم، والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئني على االخر فعلى 

حليوان على جنس النبات، وفضل من حيث النوع كفضل فضل من حيث اجلنس كفضل جنس ا: ثالثة أضرب
وفضل من حيث ) تفضيال: (إىل قوله) ولقد كرمنا بىن آدم: (االنسان على غريه من احليوان وعلى هذا النحو قوله

  .الذات كفضل رجل على آخر
ميكنهما أن  فاالوالن جوهريان ال سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل كالفرس واحلمار ال

  يكتسبا
الفضيلة الىت خص هبا االنسان، والفضل الثالث قد يكون عرضيا فيوجد السبيل على اكتسابه ومن هذا النوع 

  -واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق : (التفضيل املذكور يف قوله



فإنه يعىن مبا خص به  )مبا فضل اهللا بعضهم على بعض: (يعىن املال وما يكتسب وقوله) لتبتغوا فضال من ربكم -
ولقد فضلنا بعض النبيني : (الرجل من الفضيلة الذاتية له والفضل الذى أعطيه من املكنة واملال واجلاه والقوة، وقال

واسألوا اهللا : (وكل عطية ال تلزم من يعطى يقال هلا فضل حنو قوله) فضل اهللا اجملاهدين على القاعدين -على بعض 
  ).ولوال فضل اهللا -قل بفضل اهللا : (وعلى هذا قوله) ذو الفضل العظيم - ذلك فضل اهللا -من فضله 

الفضاء املكان الواسع ومنه أفضى بيده إىل كذا وأفضى إىل امرأته يف الكناية أبلغ وأقرب إىل التصريح من : فضا
  *طعامهم فوضى فضا يف رحاهلم : * وقول الشاعر) وقد أفضى بعضكم إىل بعض: (قوهلم خال هبا قال

  .أي مباح كأنه موضوع يف فضاء يفيض فيه من يريده
هل ترى من : (أصل الفطر الشق طوال، يقال فطر فالن كذا فطرا وأفطر هو فطورا وانفطر انفطارا، قال: فطر
السماء : (أي اختالل ووهى فيه وذلك قد يكون على سبيل الفساد وقد يكون على سبيل الصالح قال) فطور

وفطرت الشاة حلبتها بأصبعني، وفطرت العجني إذا عجنته فخبزته من وقته، ومنه ) عوالمنفطر به كان وعده مف
  .الفطرة

فطرة اهللا الىت فطر الناس : (وفطر اهللا اخللق وهو إجياده الشئ وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من االفعال فقوله
ه تعاىل، وفطرة اهللا هي ماركز فيه من قوته فإشارة منه تعاىل إىل ما فطر أي أبدع وركز يف الناس من معرفت) عليها

احلمد هللا فاطر السموات (وقال ) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا: (على معرفة االميان وهو املشار إليه بقوله
السماء (أي أبدعنا وأوجدنا يصح أن يكون االنفطار يف قوله ) والذى فطرنا -الذى فطرهن (وقال ) واالرض
  .إىل قبول ما أبدعها وأفاضه علينا منه إشارة) منفطر به

  والفطر ترك الصوم يقال فطرته وأفطرته وأفطر هو، وقيل للكمأة
  .فطر من حيث إهنا تفطر االرض فتخرج منها

: الفظ الكريه اخللق، مستعار من الفظ أي ماء الكرش وذلك مكروه شربه ال يتناول إال يف أشد ضرورة، قال: فظ
  ).لبولو كنت فظا غليظ الق(

الفعل التأثري من جهة مؤثر وهو عام ملا كان بإجادة أو غري إجادة وملا كان بعلم أو غري علم وقصد أو غري : فعل
وما : (قصد، وملا كان من االنسان واحليوان واجلمادات، والعمل مثله، والصنع أخص منهما كما تقدم ذكرمها، قال

  يا أيها الرسول بلغ ما أنزل -ا وظلما ومن يفعل ذلك عدوان -تفعلوا من خري يعلمه اهللا 

أي إن مل تبلغ هذا االمر فأنت يف حكم من مل يبلغ شيئا بوجه، والذى ) إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته
املفعول يقال إذا اعترب بفعل : من جهة الفاعل يقال له مفعول ومنفعل وقد فصل بعضهم بني املفعول واملنفعل فقال

فاملفعول أعم من املنفعل الن املنفعل يقال ملا ال يقصد الفاعل : ملنفعل إذا اعترب قبول الفعل يف نفسه، قالالفاعل، وا
  إىل إجياده

وإن تولد منه كحمرة اللون من خجل يعترى من رؤية إنسان، والطرب احلاصل عن الغناء، وحترك العاشق لرؤية 
من اهللا تعاىل فذلك هو إجياد عن عدم ال يف عرض وىف جوهر  معشوقه وقيل لكل فعل انفعال إال لالبداع الذى هو

  .بل ذلك هو إجياد اجلوهر
ماذا تفقدون (الفقد عدم الشئ بعد وجوده فهو أخص من العدم الن العدم يقال فيه وفيما مل يوجد بعد، قال : فقد

: عهد تعرف العهد املتقدم، قالوالتفقد التعهد لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان الشئ والت) قالوا نفقد صواع امللك
  .والفاقد املرأة الىت تفقد ولدها أو بعلها) وتفقد الطري(



االول وجود احلاجة الضرورية وذلك عام لالنسان مادام يف دار الدنيا بل عام : الفقر يستعمل على أربعة أوجه: فقر
وإىل هذا الفقر أشار بقوله يف وصف ) يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا: (للموجودات كلها، وعلى هذا قوله

للفقراء الذين : (عدم املقتنيات وهو املذكور يف قوله: والثاىن) وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام(االنسان 
  إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا -من التعفف : (إىل قوله) أحصروا
  .وقوله) من فضله

كاد الفقرا : " النفس وهو الشره املعىن بقوله عليه الصالة والسالم فقر: الثالث) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني(
  .من عدم القناعة مل يفده املال غىن: واملعىن بقوهلم" الغىن غىن النفس : " وهو املقابل بقوله" أن يكون كفرا 

يك، وال تفقرين باالستغناء اللهم أغنىن باالفتفار إل: " الفقر إىل اهللا املشار إليه بقوله عليه الصالة والسالم: الرابع
ويعجبىن فقرى إليك ومل : وهبذا أمل الشاعر فقال) رب إىن ملا أنزلت إىل من خري فقري: (وإياه عىن بقوله تعاىل" عنك 
  .ليعجبىن لوال حمبتك الفقر ويقال افتقر فهو مفتقر وفقري، وال يكاد يقال فقر وإن كان القياس يقتضيه* يكن 

ور الفقار، يقال فقرته فاقرة أي داهية تكسر الفقار وأفقرك الصيد فارمه أي أمكنك من وأصل الفقري هو املكس
فقاره، وقيل هو من الفقرة أي احلفرة، ومنه قيل لكل حفرية جيتمع فيها املاء فقري، وفقرت للفسيل حفرت له حفرية 

  *ما ليلة الفقري إال شيطان : * غرسته فيها، قال الشاعر

  .فقرت اخلرز ثقبته، وأفقرت البعري ثقبت خطمهفقيل هو اسم بئر، و
والفقع ضرب من الكمأة ) صفراء فاقع: (يقال أصفر فاقع إذا كان صادق الصفرة كقوهلم أسود حالك، قال: فقع

  .مسى الفقاع ملا يرتفع من زبده وفقاقيع املاء تشبيها به: وبه يشبه الذليل فيقال أذل من فقع بقاع، قال اخلليل
فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون : (هو التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم، قالالفقه : فقه

إىل غري ذلك من االيات، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار ) ولكن ال يفقهون -حديثا 
  ).ليتفقهوا يف الدين: (به، قال فقيها، وفقه أي فهم فقها، وفقهه أي فهمه، وتفقه إذا طلبه فتخصص

  .الفكك التفريج وفك الرهن ختليصه وفك الرقبة عتقها: فكك
قيل هو عتق اململوك، وقيل بل هو عتق االنسان نفسه من عذاب اهللا بالكلم الطيب والعمل ) فك رقبة(وقوله 

  .الصاحل وفك غريه مبا يفيده من ذلك
  حيصل لالنسان بعد حصول االول: والثاىن
من مل يهتد فليس يف قوته أن يهدى كما بينت يف مكارم الشريعة، والفكك انفراج املنكب عن مفصله ضعفا،  فإن

  .والفكان ملتقى الشدقني
أي مل يكونوا متقرقني بل كانوا كلهم على ) مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني: (وقوله

  .ما زال يفعل كذا: ية، وما انفك يفعل كذا حنواال) كان الناس أمة واحدة: (الضالل كقوله
الفكرة قوة مطرقة للعلم إىل املعلوم، والتفكر جوالن تلك القوة حبسب نظر العقل وذلك لالنسان دون : فكر

تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف اهللا : " احليوان، وال يقال إال فيما ميكن أن حيصل له صورة يف القلب وهلذا روى
أو مل يتفكروا ما  -أومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السموات : (قال" اهللا منزها أن يوصف بصورة  إذ كان

) يبني اهللا لكم االيات لعلكم تتفكرون يف الدنيا واالخرة -إن يف ذلك اليات لقوم يتفكرون  -بصاحبهم من جنة 
  رك لكن يستعمل الفكر يفالفكر مقلوب عن الف: ورجل فكري كثري الفكرة، قال بعض االدباء

  .املعاين وهو فرك االمور وحبثها طلبا للوصول إىل حقيقتها



  .الفاكهة قيل هي الثمار كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان: فكه
وفاكهة كثرية  -وفاكهة مما يتخريون : (وقائل هذا كأنه نظر إىل اختصاصهما بالذكر، وعطفهما على الفاكهة، قال

  )وفواكه مما يشتهون -فواكه وهم مكرمون  -اكهة وأبا وف -

  .قيل تتعاطون الفكاهة، وقيل تتناولون الفاكهة) فظلتم تفكهون(والفكاهة حديث ذوى االنس، وقوله 
  ).فاكهني مبا آتاهم رهبم(وكذلك قوله 

لظفر وإدراك بغية، وذلك الفلح الشق، وقيل احلديد باحلديد يفلح، أي يشق، والفالح االكار لذلك والفالح ا: فلح
دنيوى وأخروى، فالدنيوي الظفر بالسعادات الىت تطيب هبا حياة الدنيا وهو البقاء والغىن والعز وإياه قصد : ضربان

بقاء : ضعف وقد خيدع االريب وفالح أخروى وذلك أربعة أشياء* أفلح مبا شئت فقد يدرك بالض : الشاعر بقوله
  .ال ذل، وعلم بال جهلبال فناء، وغىن بال فقر، وعز ب

  العيش إال عيش" ولذلك قيل 
قد أفلح  -قد أفلح من تزكى  -أال إن حزب اهللا هم املفلحون  -وإن الدار االخرة هلى احليوان : (وقال" االخرة 

وقد (وقوله ) فأولئك هم املفلحون -إنه ال يفلح الكافرون  -لعلكم تفلحون  -قد أفلح املؤمنون  -من زكاها 
فيصح أهنم قصدوا به الفالح الدنيوي وهو االقرب، ومسى السحور الفالح ويقال إنه مسى ) يوم من استعلىأفلح ال

بذلك لقوهلم عنده حى على الفالح وقوهلم يف االذان حى على الفالح أي على الظفر الذى جعله اهللا لنا بالصالة 
  .ل لنا بصالة العتمةأي الظفر الذى جع" حىت خفنا أن يفوتنا الفالح " وعلى هذا قوله 

 -إن اهللا فالق احلب والنوى  -فالق االصباح (الفلق شق الشئ وإبانة بعضه عن بعض يقال فلقته فانفلق، قال : فلق
أي ) قل أعوذ برب الفلق(وقيل للمطمئن من االرض بني ربوتني فلق، وقوله ) فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

وقيل هو الكلمة الىت علم اهللا ) أم من جعل االرض قرارا وجعل خالهلا أهنارا(قوله الصبح وقيل االهنار املذكورة يف 
  تعاىل موسى ففلق هبا البحر، والفلق املفلوق كالنفض والنكث للمنقوض واملنكوث،

  .وقيل الفلق العجب والفيلق كذلك، والفليق والفالق ما بني اجلبلني وما بني السنامني من ظهر البعري
السفينة ويستعمل ذلك للواحد واجلمع وتقديرامها خمتلفان فإن الفلك إن كان واحدا كان كبناء قفل، الفلك : فلك

وترى الفلك فيه مواخر  -والفلك الىت جترى يف البحر  -حىت إذا كنتم يف الفلك (وإن كان مجعا فكبناء محر، قال 
وكل : (سميته بذلك لكونه كالفلك، قالوالفلك جمرى الكواكب وت) وجعل لكم من الفلك واالنعام ما تركبون -

وفلكة املغزل ومنه اشتق فلك ثدى املرأة، وفلكت اجلدى إذا جعلت يف لسانه مثل فلكة مينعه ) يف فلك يسبحون
  .عن الرضاع

 )يا ليتىن مل أختذ فالنا خليال: (فالن وفالنة كنايتان عن االنسان، والفالن والفالنة كنايتان عن احليوانات، قال: فلن
: تنبيها أن كل انسان يندم على من خاله وصاحبه يف حترى باطل فيقول ليتىن مل أخاله وذلك إشارة إىل ما قال

  االخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو(
  ).إال املتقني

أي ذواتا ) ذواتا أفنان: (الفنن الغصن الغض الورق ومجعه أفنان ويقال ذلك للنوع من الشئ ومجعه فنون وقوله: فنن
  .قيل ذواتا ألوان خمتلفةغصون و

قيل أن تلوموين وحقيقته ما ذكرت ) لوال أن تفندون: (التفنيد نسبة االنسان إىل الفند وهو ضعف الرأى، قال: فند



  .واالفناد أن يظهر من االنسان ذلك، والفند مشراخ اجلبل وبه مسى الرجل فندا
وذلك إما بأن ) ففهمناها سليمان: (مت كذا وقولهالفهم هيئة لالنسان هبا يتحقق معاين ما حيسن، يقال فه: فهم

  .جعل اهللا له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك
وإما بأن ألقى ذلك يف روعه أو بأن أوحى إليه وخصه به، وأفهمته إذا قلت له حىت تصوره، واالستفهام أن يطلب 

  .من غريه أن يفهمه
: وقال) وإن فاتكم شئ من أزواجكم إىل الكفار: (ه، قالالفوت بعد الشئ عن االنسان حبيث يتعذر إدراك: فوت

  أي ال يفوتون ما فزعوا منه، ويقال) ولو ترى إذ فزعوا فال فوت -لكيال تأسوا على ما فاتكم (
هو مىن فوت الرمح أي حيث ال يدركه الرمح، وجعل اهللا رزقه فوت فمه أي حيث يراه وال يصل إليه فمه، 

أن يفعل االنسان الشئ من دون ائتمار من حقه أن يؤمتر فيه، والتفات واالختالف يف واالفتيات افتعال منه وهو 
ما ترى يف خلق الرمحن من : (االوصاف كأنه يفوت وصف أحدمها االخر أو وصف كل واحد منهما االخر، قال

  .أي ليس فيها ما خيرج عن مقتضى احلكمة) تفاوت
  ).يف دين اهللا أفواجا -فوج مقتحم  -كلما ألقى فيها فوج : (واج، قالالفوج اجلماعة املارة املسرعة ومجعه أف: فوج
الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤاد إذا اعترب فيه معىن التفؤد أي التوقد، يقال فأدت اللحم شويته وحلم فئيد : فأد

اجعل أفئدة من ف: (ومجع الفؤاد أفئدة، قال) إن السمع والبصر والفؤاد -ما كذب الفؤاد ما رأى : (مشوى، قال
نار اهللا املوقدة الىت تطلع على  -وأفئدهتم هواء  -وجعل لكم السمع واالبصار واالفئدة  -الناس هتوى إليهم 

  وختصيص االفئدة تنبيه على فرط تأثري له، وما بعد هذا الكتاب من الكتب يف علم القرآن) االفئدة
  .موضع ذكره

  الفور شدة الغليان ويقال ذلك: فور

* وال العرق فارا : * قال الشاعر) وفار التنور -وهى تفور : (يف النار نفسها إذا هاجت وىف القدر وىف الغضب حنو
ويقال فار فالن من احلمى يفور والفوارة ما تقذف به القدر من فورانه وفوارة املاء مسيت تشبيها بغليان القدر، 

والفار مجعه ) ويأتوكم من فورهم هذا(كون االمر، قال ويقال فعلت كذا من فورى أي يف غليان احلال وقيل س
  .فريان، وفأرة املسك تشبيها هبا يف اهليئة، ومكان فئر فيه الفأر

ذلك هو الفوز  -فاز فوزا عظيما  -ذلك هو الفوز الكبري (الفوز الظفر باخلري مع حصول السالمة، قال : فوز
واملفازة قيل مسيت تفاؤال للفوز ومسيت بذلك إذا وصل هبا إىل ) أولئك هم الفائزون -العظيم (وىف أخرى ) املبني

الفوز فإن القفر كما يكون سببا للهالك فقد يكون سببا للفوز فيسمى بكل واحد منهما حسبما يتصور منه ويعرض 
  :فيه، وقال بعضهم

الفوز تصورا ملن مسيت مفازة من قوهلم فوز الرجل إذا هلك، فإن يكن فوز مبعىن هلك صحيحا فذلك راجع إىل 
مات بأنه جنا من حبالة الدنيا، فاملوت وإن كان من وجه هلكا فمن وجه فوز ولذلك قيل ما أحد إال واملوت خري له، 

فمن زحزح عن (هذا إذا اعترب حبال الدنيا، فأما إذا اعترب حبال االخرة فيما يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبري 
فهى مصدر فاز واالسم الفوز أي ال حتسبنهم ) فال حتسبنهم مبفازة من العذاب(وقوله ) النار وأدخل اجلنة فقد فاز

  .يفوزون ويتخلصون من العذاب
  .االية) حدائق وأعنابا(أي فوزا، أي مكان فوز مث فسر فقال ) إن للمتقني مفازا(وقوله 
ا ويعدون ما ينالونه من الغنيمة أي حيرصون على أغراض الدني) فوزا عظيما(إىل قوله ) ولئن أصابكم فضل(وقوله 



  .فوزا عظيما
طعامهم فوضى : * أرده إليه وأصله من قوهلم ماهلم فوضى بينهم قال الشاعر) وأفوض أمرى إىل اهللا(قال : فوض

  .ومنه شركة املفاوضة* فضا يف رحاهلم 
اله حىت أساله وأفضته، قال وأفاض إناءه إذا م) ترى أعينهم تفيض من الدمع(فاض املاء إذا سال منصبا، قال : فيض

ومنه فاض صدره بالسر أي سال ورجل فياض أي سخى ومنه استعري أفاضوا يف احلديث ) أن أفيضوا علينا من املاء(
وحديث مستفيض ) إذ تفيضون فيه -هو أعلم مبا تفيضون فيه  -ملسكم فيما أفضتم فيه (إذا خاضوا فيه، قال 

) فإذا أفضتم من عرفات: (نه أعطاه غيضا من فيض أي قليال من كثري وقولهمنتشر، والفيض املاء الكثري، يقال إ
  :وقوله

أي دفعتم منها بكثرة تشبيها بفيض املاء، وأفاض بالقداح ضرب هبا، وأفاض ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس(
  .البعري جبرته رمى هبا ودرع مفاضة أفيضت على البسها كقوهلم درع مسنونة من سننت أي صببت

ورفعنا : (باعتبار العلو حنو: فوق يستعمل يف املكان والزمان واجلسم والعدد واملنزلة وذلك أضرب، االول: فوق
  قل هو القادر(ويقابله حتت قال، ) وجعل فيها رواسي من فوقها -من فوقهم ظلل من النار  - فوقكم الطور 

إذ جاءوكم (باعتبار الصعود واحلدور حنو قوله : الثاين) على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم
يف الكرب والصغر : الرابع) فإن كن نساء فوق اثنتني(يقال يف العدد حنو قوله : الثالث) من فوقكم ومن أسفل منكم

إىل العنكبوت املذكور يف االية، وقيل معناه ما فوقها يف ) فما فوقها(قيل أشار بقوله ) مثال ما بعوضة فما فوقها(
صغر ومن قال أراد ما دوهنا فإمنا قصد هذا املعىن، وتصور بعض أهل اللغة أنه يعىن أن فوق يستعمل مبعىن دون ال

  .فأخرج ذلك يف مجلة ما صنفه من االضداد، وهذا توهم منه
م والذين اتقوا فوقهم يو: (أو االخروية) ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات: (باعتبار الفضيلة الدنيوية حنو: اخلامس
: وقوله عن فرعون) وهو القاهر فوق عباده: (باعتبار القهر والغلبة حنو قوله: السادس) فوق الذين كفروا -القيامة 

ومن فوق، قيل فاق فالن غريه يفوق إذا عاله وذلك من فوق املستعمل يف الفضيلة، ومن ) وإنا فوقهم قاهرون(
  رجوع الفهم إىل االنسان بعدفوق يشتق فوق السهم وسهم أفوق انكسر فوقه، واالفاقة 

السكر أو اجلنون والقوة بعد املرض، واالفاقة يف احللب رجوع الدر وكل درة بعد الرجوع يقال هلا فيقة، والفواق 
  .ما بني احللبتني

  .أي من راحة ترجع إليها، وقيل ما هلا من رجوع إىل الدنيا) ما هلا من فواق: (وقوله
بالضم فهو من فواق الناقة أي ما بني، احللبتني، وقيل مها واحد حنو مجام ومجام، ) قمن فوا(من قرأ : قال أبو عبيدة

وقيل استفق ناقتك أي اتركها حىت يفوق لبنها، وفوق فصيلك أي اسقه ساعة بعد ساعة، وظل يتفوق املخض، قال 
أمل تر كيف فعل ربك (: الفيل معروف مجعه فيلة وفيول قال: فيل* حىت إذا فيقة يف ضرعها اجتمعت : * الشاعر

ورجل فيل الرأى وفال الرأى أي ضعيفه، واملفايلة لعبة خيبئون شيئا يف التراب ويقسمونه ويقولون ) بأصحاب الفيل
  .يف أيها هو، والفائل عرق يف خربة الورك أو حلم عليها

  ).سهاوفومها وعد: (الفوم احلنطة وقيل هي الثوم، يقال ثوم وفوم كقوهلم جدث وجدف، قال: فوم

أفواه مجع فم وأصل فم فوه وكل موضع علق اهللا تعاىل حكم القول بالفم فإشارة إىل الكذب وتنبيه أن : فوه
يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوهبم  -كلمة خترج من أفواههم (وقوله ) ذلكم قولكم بأفواهكم(االعتقاد ال يطابقه حنو 



يقولون بأفواههم ما ليس يف  -بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم من الذين قالوا آمنا  -فردوا أيديهم يف أفواههم  -
  .فم النهر، وأفواه الطيب الواحد فوه: ومن ذلك فوهة النهر كقوهلم) قلوهبم
ومنه فاء ) فإن فاءوا: (وقال) فإن فاءت -حىت تفئ إىل أمر اهللا (الفئ والفيئة الرجوع إىل حالة حممودة، قال : فيأ

  ).يتفيؤ ظالله: (راجع منه، قالالظل، والفئ ال يقال إال لل
مسى : قال بعضهم) مما أفاء اهللا عليك -ما أفاء اهللا على رسوله : (وقيل للغنيمة الىت ال يلحق فيها مشقة فئ، قال

أرى املال أفياء : * ذلك بالفئ الذى هو الظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا جيرى جمرى ظل زائل، قال الشاعر
  *إمنا الدنيا كظل زائل : * الوكما ق* الظالل عشية 

كم من فئة قليلة غلبت فئة  -إذا لقيتم فئة : (والفئة اجلماعة املتظاهرة الىت يرجع بعضهم إىل بعض يف التعاضد، قال
  )فلما تراءت الفئتان -من فئة ينصرونه  -يف املنافقني فئتني  -يف فئتني التقتا  -كثرية 

البصر من االعيان وما تنبو عنه النفس من االعمال واالحوال وقد قبح قباحة القبيح ما ينبو عنه : كتاب القاف قبح
أي من املوسومني حبالة منكرة، وذلك إشارة إىل ما وصف اهللا تعاىل به الكفار من ) من املقبوحني(فهو قبيح، وقوله 

وزرقة العيون وسحبهم الرجاسة والنجاسة إىل غري ذلك من الصفات، وما وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه 
قبحه اهللا عن اخلري أي حناه، ويقال لعظم الساعد، مما يلى النصف منه إىل : باالغالل والسالسل وحنو ذلك، يقال

  .املرفق قبيح
القرب مقر امليت ومصدر قربته جعلته يف القرب وأقربته جعلت له مكانا يقرب فيه حنو أسقيته جعلت له ما يسقى : قرب

  قيل معناه أهلم كيف يدفن،) ماته فأقربهمث أ(منه، قال 
  .كناية عن املوت) حىت زرمت املقابر: (واملقربة واملقربة موضع القبور ومجعها مقابر، قال

إشارة إىل حال البعث وقيل إشارة إىل حني كشف السرائر فإن أحوال االنسان ما دام ) إذا بعثر ما يف القبور(وقوله 
ة فتكون القبور على طريق االستعارة، وقيل معناه إذا زالت اجلهالة باملوت فكأن يف الدنيا مستورة كأهنا مقبور

الكافر واجلاهل مادام يف الدنيا فهو مقبور فإذا مات فقد أنشر وأخرج من قربه أي من جهالته وذلك حسبما روى 
أي الذين هم يف حكم ) القبوروما أنت مبسمع من يف (وإىل هذا املعىن أشار بقوله " االنسان نائم فإذا مات انتبه " 

  .االموات
والقبس واالقتباس طلب ذلك مث يستعار لطلب ) أو آتيكم بشهاب قبس: (القبس املتناول من الشعلة، قال: قبس

  .العلم واهلداية
وأقبسته نارا أو علما أعطيته، والقبيس فحل سريع االلقاح تشبيها بالنار يف ) انظرونا نقتبس من نوركم(قال 

  .السرعة
القبص التناول بأطراف االصابع واملتناول هبا يقال له القبص والقبيصة، ويعرب عن القليل بالقبيص وقرئ : قبص

  )فقبصت قبصة(
  .والقبوص الفرس الذى ال ميس يف عدوه االرض إال بسنابكه وذلك استعارة كاستعارة القبص له يف العدو

فقبض اليد على الشئ مجعها ) فقبضت قبضة(غريه، قال القبض تناول الشئ جبميع الكف حنو قبض السيف و: قبض
  .بعد تناوله، وقبضها عن الشئ مجعها قبل تناوله وذلك إمساك عنه ومنه قيل المساك اليد عن البذل قبض

أي ميتنعون من االنفاق ويستعار القبض لتحصيل الشئ وإن مل يكن فيه مراعاة الكف كقولك ) يقبضون أيديهم(قال 



  .فالن، أي حزهتا قبضت الدار من
  .أي يف حوزه حيث ال متليك الحد) واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة: (قال تعاىل
  .فإشارة إىل نسخ الظل الشمس) مث قبضناه إلينا قبضا يسريا: (وقوله

أي يسلب تارة ) يقبض ويبسط: (ويستعار القبض، للعدو لتصور الذى يعدو بصورة املتناول من االرض شيئا وقوله
  طى تارة، أو يسلب قوما ويعطى قوما أو جيمع مرة ويفرق أخرى، أو مييت وحيىي، وقد يكىن بالقبض عن املوتويع

ما من آدمى إال وقلبه بني أصبعني من أصابع الرمحن : " فيقال قبضه اهللا وعلى هذا النحو قوله عليه الصالة والسالم
جيمع االبل، واالنقباض مجع : وقيل راعى قبضةأي اهللا قادر على تصريف أشرف جزء منه فكيف ما دونه، " 

  .االطراف ويستعمل يف ترك التبسط
قبل يستعمل يف التقدم املتصل واملنفصل ويضاده بعد، وقيل يستعمالن يف التقدم املتصل ويضادمها دبر ودبر : قبل

  .هذا يف االصل وإن كان قد يتجوز يف كل واحد منهما
بغداد قبل الكوفة، : املكان حبسب االضافة فيقول اخلارج من أصبهان إىل مكةيف : فقبل يستعمل على أوجه، االول

  .الكوفة قبل بغداد: ويقول اخلارج من مكة إىل أصبهان
  ).فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل: (زمان عبد امللك قبل املنصور، قال: يف الزمان حنو: الثاين
  .عبد امللك قبل احلجاج: يف املنزلة حنو: الثالث

قبل طلوع : (وقوله) ما آمنت قبلهم من قرية: (يف الترتيب الصناعي حنو تعلم اهلجاء قبل تعلم اخلط، وقوله: لرابعا
  )أوتوا الكتاب من قبل -قبل أن تقوم من مقامك  -الشمس وقبل غروهبا 

  .فكل إشارة إىل التقدم الزماىن
وأقبلوا  -فأقبل بعضهم (القبل، كاالستقبال، قال والقبل والدبر يكىن هبما عن السوأتني، واالقبال التوجه حنو 

والقابل الذى يستقبل الدلو من البئر فيأخذه، والقابلة الىت تقبل الولد عند الوالدة، وقبلت ) فأقبلت امرأته -عليهم 
تقبل إمنا ي -وهو الذى يقبل التوبة  -وقابل التوب  -وال يقبل منها عدل (عذره وتوبته وغريه وتقبلته كذلك، قال 

) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا: (والتقبل قبول الشئ على وجه يقتضى ثوابا كاهلدية وحنوها، قال) اهللا
  إمنا يتقبل اهللا من: (وقوله

وقيل للكفالة ) فتقبل مىن: (تنبيه أن ليس كل عبادة متقبلة بل إمنا يتقبل إذا كان على وجه خمصوص، قال) املتقني
فباعتبار معىن الكفالة، ومسى العهد املكتوب قبالة، وقوله ) فتقبل مىن(لة هي أو كد تقبل، وقوله قبالة فإن الكفا

فتقبلها : (قيل معناه قبلها وقيل معناه تكفل هبا ويقول اهللا تعاىل كلفتين أعظم كفالة يف احلقيقة وإمنا قيل) فتقبلها(
  ومل يقل بتقبل للجمع) رهبا بقبول
  .لذى هو الترقي يف القبول، والقبول الذى يقتضى الرضا واالثابةالتقبل ا: بني االمرين

قيل هو مجع قابل ومعناه مقابل ) كل شئ قبال: (وقيل القبول هو من قوهلم فالن عليه قبول إذا أحبه من رآه، وقوله
ومن قرأ قبال ) أو يأتيهم العذاب قبال: (مجاعة مجاعة، فيكون مجع قبيل، وكذلك قوله: حلواسهم، وكذلك قال جماهد

  .فمعناه عيانا
واملالئكة  -وجعلناكم شعوبا وقبائل (والقبيل مجع قبيلة وهى اجلماعة اجملتمعة الىت يقبل بعضها على بعض، قال 

أي مجاعة مجاعة وقيل معناه كفيال من قوهلم قبلت فالنا وتقبلت به أي تكفلت به، وقيل مقابلة أي معاينة، ) قبيال
  .يال من دبري أي ما أقبلت به املرأة من غزهلا وما أدبرت بهويقال فالن ال يعرف قب



متكئني عليها متقابلني : (واملقابلة والتقابل أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والتوفر واملودة، قال
لذين كفروا فما ل -وجاء فرعون ومن قبله (وىل قبل فالن كذا كقولك عنده، قال ) إخوانا على سرر متقابلني -

  ويستعار ذلك للقوة والقدرة على املقابلة أي اجملازاة فيقال ال قبل) قبلك مهطعني
  .أي ال طاقة هلم على استقباهلا ودفاعها) فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا: (ىل بكذا أي ال ميكنىن أن أقابله، قال

لقعدة، وىف التعارف صار امسا للمكان املقابل املتوجه والقبلة يف االصل اسم للحالة الىت عليها املقابل حنو اجللسة وا
  .والقبول ريح الصبا تسميتها بذلك الستقباهلا القبلة) فلنولينك قبلة ترضاها(إليه للصالة حنو 

وقبيلة الرأس موصل الشؤن وشاة مقابلة قطع من قبل أذهنا، وقبال النعل زمامها، وقد قابلتها جعلت هلا قباال، 
والقبلة خرزة يزعم الساحر أنه يقبل باالنسان على وجه االخر، ومنه القبلة ومجعها قبل وقبلته والقبل الفحج، 

  .تقبيال
والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان : (القتر تقليل النفقة وهو بإزاء االسراف وكالمها مذمومان، قال: قتر

تنبيه على ما جبل عليه االنسان من البخل ) ن قتوراوكان االنسا: (ورجل قتور ومقتر، وقوله) بني ذلك قواما
) وعلى املقتر قدره: (وقد قترت الشئ وأقترته وقترته أي قللته ومقتر فقري، قال) وأحضرت االنفس الشح: (كقوله
  وأصل

تاره، ذلك من القتار، والقتر وهو الدخان الساطع من الشواء والعود وحنومها فكأن املقتر واملقتر يتناول من الشئ ق
  .وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب) غربة(حنو ) ترهقها قترة(وقوله 

والقترة ناموس الصائد احلافظ لقتار االنسان أي الريح الن الصائد جيتهد أن خيفى رحيه عن الصيد لئال يند، ورجل 
  .ؤوس مسامري الدرعقاتر ضعيف كأنه قتر يف اخلفة كقوله هو هباء، وابن قترة حية صغرية خفيفة، والقتري ر

أصل القتل إزالة الروح عن اجلسد كاملوت لكن إذا اعترب بفعل املتويل لذلك يقال قتل وإذا اعترب بفوت احلياة : قتل
قتل (وقيل قوله ) قتل االنسان -فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم (وقوله ) أفإن مات أو قتل(يقال موت قال 

قيل معناه ليقتل بعضكم ) فاقتلوا أنفسكم: (اهللا تعاىل إجياد ذلك، وقوله لفظ قتل دعاء عليهم وهو من) اخلراصون
بعضا وقيل عىن بقتل النفس إماطة الشهوات وعنه استعري على سبيل املبالغة قتلت اخلمر باملاء إذا مزجته، وقتلت 

  :فالنا، وقتلته إذا ذللته، قال الشاعر
  .أي ما علموا كونه مصلوبا علما يقينا) ا قتلوه يقيناوم: (وقتلت كذا علما* كأن عيىن يف غريب مقتلة * 

ومن  -قاتلوا الذين يلونكم  -ولئن قوتلوا  -وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة (واملقاتلة احملاربة وحترى القتل، قال 
اهللا، وقيل  قيل معناه لعنهم) قاتلهم اهللا(وقيل القتل العدو والقرن وأصله املقاتل، وقوله ) يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل

معناه قتلهم والصحيح أن ذلك هو املفاعلة واملعىن صار حبيث يتصدى حملاربة اهللا فإن من قاتل اهللا فمقتول ومن 
فقد قيل إن ذلك هنى ) وال تقتلوا أوالدكم من إمالق(وقوله ) وإن جندنا هلم الغالبون(غالبه فهو مغلوب كما قال 

ضييع البذر بالعزلة ووضعه يف غري موضعه وقيل إن ذلك هنى عن شغل عن وأد البنات، وقال بعضهم بل هنى عن ت
االوالد مبا يصدهم عن العلم وحترى ما يقتضى احلياة االبدية إذ كان اجلاهل والغافل عن االخرة يف حكم االموات، 

ومن يفعل (قال أال ترى أنه ) وال تقتلوا أنفسكم(وعلى هذا ) أموات غري أحياء(أال ترى أنه وصفهم بذلك يف قوله 
  وال تقتلوا(وقوله ) ذلك

فإنه ذكر لفظ القتل دون الذبح والذكاة، إذ ) الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم



كان القتل أعم هذه االلفاظ تنبيها أن تفويت روحه على مجيع الوجوه حمظور، يقال أقتلت فالنا عرضته للقتل 
  ).من املؤمنني اقتتلوا: (اجلن وال يقال ذلك يف غريمها، واالقتتال كاملقاتلة، قالواقتتله العشق و

توغل به ما : وقحم الفرس فارسه) هذا فوج مقتحم -فال اقتحم العقبة : (االقتحام توسط شدة خميفة، قال: قحم
مقاحيم يف : * قال الشاعر خياف عليه، وقحم فالن نفسه يف كذا من غري روية، واملقاحيم الذين يقتحمون يف االمر،

  .يتهيب: ويروى* االمر الذى يتجنب 
والقد املقدود، ومنه ) وإن كان قميصه قد من دبر -إن كان قميصه قد من قبل (القد قطع الشئ طوال، قال : قدد

  طرائق: (قيل لقامة االنسان قد كقولك تقطيعه، وقددت اللحم فهو قديد، والقدد الطرائق، قال
حرف : قدة، والقدة الفرقة من الناس والقدة كالقطعة واقتد االمر دبره كقولك فصله وصرمه، وقد الواحدة) قددا

خيتص بالفعل والنحويون يقولون هو للتوقع وحقيقته أنه إذا دخل على فعل ماض فإمنا يدخل على كل فعل متجدد 
لقد تاب اهللا  -لقد رضى اهللا عن املؤمنني  -قد مسع اهللا  -قد كان لكم آية يف فئتني  -قد من اهللا علينا (حنو قوله 
وغري ذلك وملا قلت ال يصح أن يستعمل يف أوصاف اهللا تعاىل الذاتية فيقال قد كان اهللا عليما حكيما ) على النيب

ما علم اهللا : فإن ذلك متناول للمرض يف املعىن كما أن النفى يف قولك) علم أن سيكون منكم مرضى(وأما قوله قد 
على " قد " ، هو للخروج وتقدير ذلك قد ميرضون فيما علم اهللا، وما خيرج زيد فيما علم اهللا وإذا دخل زيدا خيرج

أي قد ) قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا(املستقبل من الفعل فذلك الفعل يكون يف حالة دون حالة حنو 
  .يتسللون أحيانا فيما علم اهللا

  .ىن حسب، يقال قدىن كذا وقطىن كذا، وحكى قدىيكونان امسا للفعل مبع: وقد وقط
  وحكى الفراء قد زيدا وجعل ذلك مقيسا على ما مسع من قوهلم قدىن

  .وقدك، والصحيح أن ذلك ال يستعمل مع الظاهر وإمنا جاء عنهم يف املضمر
اىل هبا فهى نفى القدرة إذا وصف هبا االنسان فاسم هليئة له هبا يتمكن من فعل شئ ما، وإذا وصف اهللا تع: قدر

العجز عنه وحمال أن يوصف غري اهللا بالقدرة املطلقة معىن وإن أطلق عليه لفظا بل حقه أن يقال قادر على كذا، 
ومىت قيل هو قادر فعلى سبيل معىن التقييد وهلذا ال أحد غري اهللا يوصف بالقدرة من وجه إال ويصح أن يوصف 

  .ى عنه العجز من كل وجهبالعجز من وجه، واهللا تعاىل هو الذى ينتف
والقدير هو الفاعل ملا يشاء على قدر ما تقتضي احلكمة ال زائدا عليه وال ناقصا عنه ولذلك ال يصح أن يوصف به 

لكن قد يوصف به البشر وإذا ) عند مليك مقتدر(واملقتدر يقاربه حنو ) إنه على ما يشاء قدير: (إال اهللا تعاىل، قال
  استعمل يف اهللا

عناه معىن القدير، وإذا استعمل يف البشر فمعناه املتكلف واملكتسب للقدرة، يقال قدرت على كذا قدرة، تعاىل فم
  والقدر والتقدير تبيني) ال يقدرون على شئ مما كسبوا: (قال

كمية الشئ يقال قدرته وقدرته، وقدره بالتشديد أعطاه القدرة يقال قدرين اهللا على كذا وقواىن عليه فتقدير اهللا 
بأن جيعلها على مقدار خمصوص ووجه خمصوص حسبما : بإعطاء القدرة، والثاىن: االشياء على وجهني، أحدمها

ضرب أوجده بالفعل، ومعىن إجياده بالفعل أن أبدعه كامال دفعة : اقتضت احلكمة، وذلك أن فعل اهللا تعاىل ضربان
  .لسموات وما فيهاال تعتريه الزيادة والنقصان إىل أن يشاء أن يفنيه أو يبدله كا

ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالقوة وقدره على وجه ال يتأتى منه غري ما قدره فيه كتقديره يف 



  .النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح والزيتون، وتقدير مىن االنسان أن يكون منه االنسان دون سائر احليوانات
احلكم منه أن يكون كذا أو ال يكون كذا، إما على سبيل الوجوب وإما على فتقدير اهللا على وجهني، أحدمها ب

  .سبيل االمكان
  ).قد جعل اهللا لكل شئ قدرا(وعلى ذلك قوله 

  .بإعطاء القدرة عليه: والثاىن
  قد جعل(تنبيها أن كل ما حيكم به فهو حممود يف حكمه أو يكون من قوله ) فقدرنا فنعم القادرون(وقوله 

فإنه ) حنن قدرنا بينكم املوت(بالتشديد وذلك منه أو من إعطاء القدرة، وقوله ) فقدرنا(وقرئ ) ئ قدرااهللا لكل ش
تنبيه أن ذلك حكمة من حيث إنه هو املقدر وتنبيه أن ذلك ليس كما زعم اجملوس أن اهللا خيلق وإبليس يقتل، وقوله 

  .خمصوصة إىل آخرها أي ليلة قيضها المور) إنا أنزلناه يف ليلة القدر(
إشارة إىل ما أجرى من ) واهللا يقدر الليل والنهار علم أن لن حتصوه: (وقوله) إنا كل شئ خلقناه بقدر: (وقوله

تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل، وأن ليس أحد ميكنه معرفة ساعاهتما وتوفية حق العبادة منهما يف 
فإشارة إىل ما أوجده فيه بالقوة فيظهر حاال فحاال إىل الوجود بالصورة،  )من نطفة خلقه فقدره(وقت معلوم، وقوله 

  .فقدر إشارة إىل ما سبق به القضاء والكتابة يف اللوح احملفوظ) وكان أمر اهللا قدرا مقدورا(وقوله 
 ما حيدث ، واملقدور إشارة إىل"فرغ ربكم من اخللق واالجل والرزق : " واملشار إليه بقوله عليه الصالة والسالم

  وعلى ذلك) كل يوم هو يف شأن(عنه حاال فحاال مما قدر وهو املشار إليه بقوله 
: خذه بقدر كذا وبقدر كذا، وفالن خياصم بقدر وقدر، وقوله: قال أبو احلسن) وما ننزله إال بقدر معلوم: (قوله

  )على املوسع قدره وعلى املقتر قدره(

أي أعطى كل شئ ما فيه مصلحته وهداه ملا فيه خالصه ) والذى قدر فهدى(أي ما يليق حباله مقدرا عليه، وقوله 
: والتقدير من االنسان على وجهني أحدمها) أعطى كل شئ خلقه مث هدى(إما بالتسخري وإما بالتعليم كما قال 

ة وذلك التفكر يف االمر حبسب نظر العقل وبناء االمر عليه وذلك حممود، والثاىن أن يكون حبسب التمىن والشهو
وتستعار القدرة واملقدور للحال والسعة يف املال، والقدر وقت الشئ ) فكر وقدر فقتل كيف قدر(مذموم كقوله 

أي بقدر املكان املقدر الن يسعها، ) فسالت أودية بقدرها: (وقال) إىل قدر معلوم: (املقدر له واملكان املقدر له، قال
  .أي تقديرها) بقدرها(وقرئ 
) فالتقى املاء على أمر قد قدر: (قاصدين أي معينني لوقت قدروه، وكذلك قوله) على حرد قادرينوغدوا : (وقوله

  وقدرت عليه الشئ ضيقته
يبسط الرزق ملن (أي ضيق عليه وقال ) ومن قدر عليه رزقه: (كأمنا جعلته بقدر خبالف ما وصف بغري حساب، قال

، ومن هذا املعىن اشتق االقدر )لن نقدر عليه(يق عليه وقرئ أي لن نض) فظن أن لن نقدر عليه: (وقال) يشاء ويقدر
أي ما عرفوا كنهه ) وما قدروا اهللا حق قدره(أي القصري العنق وفرس أقدر يضع حافر رجله موضع حافر يده وقوله 

أن : (، وقوله)واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة(تنبيها أنه كيف ميكنهم أن يدركوا كنهه وهذا وصفه وهو قوله 
ومقدار الشئ للشئ املقدر له وبه وقتا ) فإنا عليهم مقتدرون: (أي أحكمه، وقوله) اعمل سابغات وقدر يف السرد
لئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون على (وقوله ) يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة(كان أو زمانا أو غريمها، قال 

  .فالكالم فيه خمتص بالتأويل) شئ من فضل اهللا
وقدرت اللحم طبخته يف القدر، والقدير املطبوخ ) وقدور راسيات: (در اسم ملا يطبخ فيه اللحم، قال تعاىلوالق



  :فيها، والقدار الذى ينحر ويقدر، قال الشاعر
دون التطهري ) ويطهركم تطهريا(التقديس التطهري االهلى املذكور يف قوله : قدس* ضرب القدار نقيعة القدام * 

أي نطهر االشياء ارتساما لك وقيل ) وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك: (لنجاسة احملسوسة، وقولهالذى هو إزالة ا
  .نقدسك أي نصفك بالتقديس

يعىن به جربيل من حيث إنه ينزل بالقدس من اهللا أي مبا يطهر به نفوسنا من القرآن ) قل نزله روح القدس: (وقوله
: ر من النجاسة أي الشرك، وكذلك االرض املقدسة، قال تعاىلواحلكمة والفيض االهلى، والبيت املقدس هو املطه

  ،)يا قوم ادخلوا االرض املقدسة الىت كتب اهللا لكم(

  .وحظرية القدس قيل اجلنة وقيل الشريعة وكالمها صحيح فالشريعة حظرية منها يستفاد القدس أي الطهارة
وبه اعترب التقدم والتأخر، والتقدم على أربعة أوجه ) ويثبت به االقدام: (القدم قدم الرجل ومجعه أقدام، قال: قدم

  كما ذكرنا يف قبل، ويقال حديث وقدمي وذلك إما باعتبار
الزمانني وإما بالشرف حنو فالن متقدم على فالن أي أشرف منه، وإما ملا ال يصح وجود غريه إال بوجوده كقولك 

عت االعداد، والقدم وجود فيما مضى والبقاء وجود فيما الواحد متقدم على العدد مبعىن أنه لو توهم ارتفاعه الرتف
القدمي يف وصف : يستقبل، وقد ورد يف وصف اهللا، يا قدمي االحسان، ومل يرد يف شئ من القرآن واالثار الصحيحة

وقوله ) العرجون القدمي(اهللا تعاىل واملتكلمون يستعملونه، ويصفونه به، وأكثر ما يستعمل القدمي باعتبار الزمان حنو 
أأشفقتم أن تقدموا بني يدى جنواكم : (أي سابقة فضيلة وهو اسم مصدر وقدمت كذا، قال) قدم صدق عند رهبم(

مبا  -يقدم قومه يوم القيامة : (وقدمت فالنا أقدمه إذا تقدمته، قال) لبئس ما قدمت هلم أنفسهم: (، وقال)صدقات
قيل معناه ال تتقدموه وحتقيقه ال تسبقوه بالقول واحلكم بل ) هال تقدموا بني يدى اهللا ورسول: (وقوله) قدمت أيديهم

ال يستأخرون (وقوله ) ال يسبقونه بالقول: (افعلوا ما يرمسه لكم كما يفعله العباد املكرمون وهم املالئكة حيث قال
  )ساعة وال يستقدمون

  .أي ال يريدون تأخرا وال تقدما
وه، قيل وقدمت إليه بكذا إذا أمرته قبل وقت احلاجة إىل فعله وقبل أي ما فعل) ونكتب ما قدموا وآثارهم: (وقوله

وقدام ) وقد قدمت إليكم بالوعيد(أن يدمهه االمر والناس وقدمت به أعلمته قبل وقت احلاجة إىل أن يعمله ومنه 
ادمة اجلناح بإزاء خلف وتصغريه قديدمة، وركب فالن مقادميه إذا مر على وجهه، وقادمة الرحل وقادمة االطباء وق

  .ومقدمة اجليش والقدوم كل ذلك يعترب فيه معىن التقدم
فاقذفيه يف : (القذف الرمى البعيد والعتبار البعد فيه قيل منزل قذف وقذيف وبلدة قذوف بعيدة، وقوله: قذف
يقذف باحلق عالم  -بل نقذف باحلق على الباطل  -وقذف يف قلوهبم الرعب : (أي اطرحيه فيه، وقال) اليم

  .واستعري القذف للشتم والعيب كما استعري الرمى) ويقذفون من كل جانب دحورا -الغيوب 
قر يف مكانه يقر قرارا إذا ثبت ثبوتا جامدا، وأصله من القر وهو الربد وهو يقتضى السكون، واحلر يقتضى : قر

  قيل أصله اقررن) وقرن يف بيوتكن(احلركة، وقرئ 
  فظلتم(فحذف إحدى الراءين حتقيقا حنو 

أي مستقرا وقال يف صفة ) أمن جعل االرض قرارا -جعل لكم االرض قرارا : (أي ظللتم، قال تعاىل) تفكهون
أي ) اجتثت من فوق االرض ما هلا من قرار: (وقوله) فبئس القرار: (وىف صفة النار قال) ذات قرار ومعني: (اجلنة



من واستقرار، ويوم القر بعد يوم النحر الستقرار الناس أي أ* وال قرار على زأر من االسد : * ثبات وقال الشاعر
خري مستقرا : (فيه مبىن، واستقر فالن إذا حترى القرار، وقد يستعمل يف معىن قر كاستجاب وأجاب قال يف اجلنة

قال ابن مسعود مستقر يف االرض ) فمستقر ومستودع: (، وقوله)ساءت مستقرا(وىف النار ) وأحسن مقيال
  .لقبورومستودع يف ا
  .مستقر يف االرض ومستودع يف االصالب: وقال ابن عباس
  .مستقر يف االخرة ومستودع يف الدنيا: وقال احلسن

ونقر يف االرحام ما : (ومجلة االمر أن كل حال ينقل عنها االنسان فليس باملستقر التام واالقرار إثبات الشئ، قال
  وقد يكون ذلك إثباتا) نشاء إىل أجل
إما باللسان وإما هبما، واالقرار بالتوحيد وما جيرى جمراه ال يغىن باللسان ما مل يضامه االقرار بالقلب، إما بالقلب و

مث أقررمت : (ويضاد االقرار االنكار وأما اجلحود فإمنا يقال فيما ينكر باللسان دون القلب، وقد تقدم ذكره، قال
ه ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصرى مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن ب -وأنتم تشهدون 

  .وقيل قرت ليلتنا تقر ويوم قر وليلة قرة) قالوا أقررنا
وقر فالن فهو مقرور أصابه القر، وقيل حرة حتت قرة، وقررت القدر أقرها صببت فيها ماء قارا أي باردا واسم 

وقيل ملن يسر ) كى تقر عينها: (عينه تقر سرت، قالذلك املاء القرارة والقررة واقتر فالن اقترارا حنو تربد وقرت 
قيل أصله من القر أي الربد ) هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني: (وقوله) قرة عني ىل ولك: (به قرة عني، قال

  .فقرت عينه
 قيل معناه بردت فصحت وقيل بل الن للسرور دمعة باردة قارة وللحزن دمعة حارة، ولذلك يقال فيمن يدعى

  .أسخن اهللا عينه، وقيل هو من القرار: عليه
  واملعىن أعطاه اهللا ما تسكن به عينه

  .فال يطمح إىل غريه، وأقر باحلق اعترف به وأثبته على نفسه
صرح ممرد من : (، وقال)قوارير من فضة: (وتقرر االمر على كذا أي حصل، والقارورة معروفة ومجعها قوارير، قال

  .أي من زجاج) قوارير
القرب والبعد يتقابالن، يقال قربت منه أقرب وقربته أقربه قربا وقربانا ويستعمل ذلك يف املكان وىف الزمان : بقر

  وال تقربوا -وال تقربا هذه الشجرة (وىف النسبة وىف اخلطوة والرعاية والقدرة، فمن االول حنو 

  ).مهم هذافال يقربوا املسجد احلرام بعد عا -وال تقربوا الزنا  -مال اليتيم 
وىف الزمان حنو ) فقربه إليهم: (، وقوله)ال يقربوا املسجد احلرام(كناية عن اجلماع كقوله ) وال تقربوهن(وقوله 

وإذا حضر القسمة أولوا : (وىف النسبة حنو) وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون(وقوله ) اقترب للناس حساهبم(
يتيما ذا  -واجلار ذى القرىب  -ولذي القرىب  -ولو كان ذا قرىب : (وقال) الوالدان واالقربون: (، وقال)القرىب
  وقال يف عيسى) واملالئكة املقربون(وىف احلظوة ) مقربة

قال نعم وإنكم ملن  -فأما إن كان من املقربني  -عينا يشرب هبا املقربون  -وجيها يف الدنيا واالخرة ومن املقربني (
وىف ) تقربكم عندنا زلفى -قربات عند اهللا أال إهنا قربة هلم (لحظوة القربة كقوله ويقال ل) وقربناه جنيا -املقربني 

وحنن أقرب (وىف القدرة حنو ) فإىن قريب أجيب دعوة الداع(وقوله ) إن رمحة اهللا قريب من احملسنني(الرعاية حنو 
ة، والقربان ما يتقرب به إىل حيتمل أن يكون من حيث القدر) وحنن أقرب إليه منكم(وقوله ) إليه من حبل الوريد



: وقوله) حىت يأتيا بقربان -إذ قربا قربانا : (اهللا وصار يف التعارف امسا للنسيكة الىت هي الذبيحة ومجعه قرابني، قال
فمن قوهلم قربان امللك ملن يتقرب خبدمته إىل امللك، ويستعمل ذلك للواحد واجلمع ولكونه يف هذا ) قربانا آهلة(

قال آهلة، والتقرب التحدي مبا يقتضى حظوة وقرب اهللا تعاىل من العبد هو باالفضال عليه والفيض ال املوضع مجعا 
لو قدرت لك : باملكان وهلذا روى أن موسى عليه السالم قال إهلى أقريب أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال

  البعد ملا انتهيت إليه، ولو قدرت لك القرب ملا اقتدرت
  .عليه
وقرب العبد من اهللا يف احلقيقة التخصص بكثري من الصفات الىت يصح أن ) وحنن أقرب إليه من حبل الوريد: (وقال

احلكمة والعلم واحللم : يوصف اهللا تعاىل هبا وإن مل يكن وصف االنسان هبا على احلد الذى يوصف تعاىل به حنو
الغضب واحلاجات البدنية بقدر طاقة البشر وذلك والرمحة والغىن وذلك يكون بإزالة االوساخ من اجلهل والطيش و

من تقرب إىل شربا : " قرب روحاين ال بدىن، وعلى هذا القرب نبه عليه الصالة والسالم فيما ذكر عن اهللا تعاىل
ما تقرب إىل عبد مبثل أداء ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إىل بعد ذلك بالنوافل " وقوله عنه " تقربت إليه ذراعا 

هو أبلغ من النهى عن تناوله، الن النهى عن قربه أبلغ من النهى ) وال تقربوا مال اليتيم: (اخلرب وقوله" حبه حىت أ
وال (كناية عن اجلماع ) وال تقربوهن حىت يطهرن: (وقوله) وال تقربا هذه الشجرة: (عن أخذه، وعلى هذا قوله

  :والقراب املقاربة، قال الشاعر) تقربوا الزنا

  وقدح قربان قريب من امللء، وقربان املرأة* البطن يكفيك ملؤه  فإن قراب* 
غشياهنا، وتقريب الفرس سري يقرب من عدوه والقراب القريب، وفرس الحق االقراب أي اخلواصر، والقراب 

وعاء السيف وقيل هو جلد فوق الغمد ال الغمد نفسه، ومجعه قرب وقربت السيف وأقربته ورجل قارب قرب من 
  .يلة القرب، وأقربوا إبلهم، واملقرب احلامل الىت قربت والدهتااملاء ول
القرح االثر من اجلراحة من شئ يصيبه من خارج، والقرح أثرها من داخل كالبثرة وحنوها، يقال قرحته حنو : قرح

ا أصاهبم من بعد م: (جرحته، وقرح خرج به قرح وقرح قلبه أقرحه اهللا وقد يقال القرح للجراحة والقرح لالمل، قال
وقرئ بالضم والقرحان الذى مل يصبه اجلدرى، وفرس قارح ) إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله -القرح 

إذا ظهر به أثر من طلوع نابه واالنثى قارحة، وأقرح به أثر من الغرة، وروضة قرحاء وسطها نور وذلك لتشبيهها 
كذا على فالن ابتدعت التمىن عليه واقترحت بئرا  بالفرس القرحاء واقترحت اجلمل ابتدعت ركوبه واقترحت

  أرض قراح أي خالصة، والقرحية: استخرجت منه ماء قراحا وحنوه
  .حيث يستنقر فيه املاء املستنبط، ومنه استعري قرحية االنسان

صور قيل جعل صورهم املشاهدة ك) وجعل منهم القردة(وقال ) كونوا قردة خاسئني: (القرد مجعه قردة، قال: قرد
  .القردة وقيل بل جعل أخالقهم كأخالقها وإن مل تكن صورهتم كصورهتا

والقراد مجعه قردان، والصوف القرد املتداخل بعضه يف بعض، ومنه قيل سحاب قرد أي متلبد، وأقرد أي لصق 
اة باالرض لصوق القراد، وقرد سكن سكونه، وقردت البعري أزلت قراده حنو قذيت ومرضت ويستعار ذلك للمدار

  .املتوصل هبا إىل خديعة فيقال فالن يقرد فالنا، ومسى حلمة الثدى قرادا كما تسمى حلمة تشبيها هبا يف اهليئة
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به  -ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس : (القرطاس ما يكتب فيه، قال: قرطس

  ).موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس
وإذا غربت تقرضهم ذات (القطع ومسى قطع املكان وجتاوزه قرضا كما مسى قطعا، قال  القرض ضرب من: قرض



  أي) الشمال
من ذا الذى (جتوزهم وتدعهم إىل أحد اجلانبني، ومسى ما يدفع إىل االنسان من املال بشرط رد بدله قرضا، قال 

  .ستعار استعارة النسج واحلوكومسى املفاوضة يف الشعر مقارضة، والقريض للشعر، م) يقرض اهللا قرضا حسنا

  ).القارعة ما القارعة -كذبت مثود وعاد بالقارعة : (القرع ضرب شئ على شئ، ومنه قرعته باملقرعة، قال: قرع
أصل القرف واالقتراف قشر اللحاء عن الشجر واجللدة عن اجلرح، وما يؤخذ منه قرف، واستعري االقتراف : قرف

وأموال  -وليقترفوا ما هم مقترفون  -سيجزون مبا كانوا يقترفون : (لالكتساب حسنا كان أو سوءا، قال
االعتراف يزيل االقتراف، وقرفت فالنا بكذا إذا : واالقتراف يف االساءة أكثر استعماال، وهلذا يقال) اقترفتموها

هجني، وقارف  ، وفالن قرفىن، ورجل مقرف)وليقترفوا ماهم مقترفون(عبته به أو اهتمته، وقد محل على ذلك قوله 
  .فالن أمرا إذا تعاطى ما يعاب به

) أو جاء معه املالئكة مقترنني: (االقتران كاالزدواج يف كونه اجتماع شيئني أو أشياء يف معىن من املعاين، قال: قرن
نني وآخرين مقر: (يقال قرنت البعري بالبعري مجعت بينهما، ويسمى احلبل الذى يشد به قرنا وقرنته على التكثري قال

إىن كان : (وفالن قرن فالن يف الوالدة وقرينه وقرنه يف اجلالدة وىف القوة وىف غريها من االحوال، قال) يف االصفاد
: ومجعه قرناء، قال) فهو له قرين -قال قرينه ربنا ما أطغيته (إشارة إىل شهيده ) وقال قرينه هذا ما لدى -ىل قرين 

 -ولقد أهلكنا القرون من قبلكم : (ترنون يف زمن واحد ومجعه قرون، قالوالقرن القوم املق) وقيضنا هلم قرناء(
مث أنشأنا من بعدهم قرنا  -وقرونا بني ذلك كثريا (وقال ) وكم أهلكنا قبلهم من قرن -وكم أهلكنا من القرون 

موضع يده والقرون النفس لكوهنا مقترنة باجلسم، والقرون من البعري الذى يضع رجله ) قرونا آخرين -آخرين 
كأنه يقرهنا هبا والقرن اجلعبة وال يقال هلا قرن إال إذا قرنت بالقوس وناقة قرون إذا دنا أحد خلفيها من االخر، 

  والقران اجلمع بني
احلج والعمرة ويستعمل يف اجلمع بني الشيئني وقرن الشاة والبقرة، والقرن عظم القرن، وكبش أقرن وشاة قرناء، 

تشبيها بالقرن يف اهليئة، وتأذى عضو الرجل عند مباضعتها به كالتأذى بالقرن، وقرن اجلبل  ومسى عفل املرأة قرنا
الناتئ منه، وقرن املرأة ذؤابتها، وقرن املرآة حافتها، وقرن الفالة حرفها، وقرن الشمس، وقرن الشيطان كل ذلك 

  .تشبيها بالقرن
  .وذو القرنني معروف

يعىن ذو قرىن االمة أي " إن لك بيتا يف اجلنة وإنك لذو قرنيها : " ى اهللا عنهوقوله عليه الصالة والسالم لعلى رض
  .أنت فيهم كذى القرنني

  صارت ذات قرء، وقرأت اجلارية استربأهتا: رأت الدم، وأقرأت: قرأت املرأه: قرأ

  .بالقرء
  .والقرء يف احلقيقة اسم للدخول يف احليض عن طهر

ر واحليض املتعقب له أطلق على كل واحد منهما، الن كل اسم موضوع ملعنيني وملا كان امسا جامعا لالمرين الطه
  معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد كاملائدة للخوان وللطعام، مث قد يسمى كل واحد

  .منهما بانفراده به
ل هلا ذات قرء وكذا وليس القرء امسا للطهر جمردا وال للحيض جمردا بداللة أن الطاهر الىت مل تر أثر الدم ال يقا



  .احلائض الىت استمر هبا الدم والنفساء ال يقال هلا ذلك
  .أي ثالثة دخول من الطهر يف احليض) يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء: (وقوله

أي أيام حيضك فإمنا هو كقول القائل افعل كذا " اقعدي عن الصالة أيام أقرائك : " وقوله عليه الصالة والسالم
  .، ووروده إمنا يكون يف ساعة وإن كان ينسب إىل االيامأيام ورود فالن

وقول أهل اللغة إن القرء من قرأ أي مجع، فإهنم اعتربوا اجلمع بني زمن الطهر وزمن احليض حسبما ذكرت 
الجتماع الدم يف الرحم، والقراءة ضم احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الترتيل، وليس يقال ذلك لكل مجع 

أت القوم إذا مجعتهم، ويدل على ذلك أنه ال يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة، والقرآن يف االصل ال يقال قر
إذا مجعناه وأثبتناه : قال ابن عباس) إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه: (مصدر حنو كفران ورجحان، قال

  اهللا عليه يف صدرك فاعمل به، وقد خص بالكتاب املنزل على حممد صلى
  .وسلم فصار له كالعلم كما أن التوراة ملا أنزل على موسى واالجنيل على عيسى صلى اهللا عليهما وسلم

تسمية هذا الكتاب قرآنا من بني كتب اهللا لكونه جامعا لثمرة كتبه بل جلمعه مثرة مجيع العلوم : قال بعض العلماء
وقرآنا فرقناه  -قرآنا عربيا غري ذى عوج  -تبيانا لكل شئ : (وقوله) وتفصيل كل شئ: (كما أشار تعاىل إليه بقوله

) سنقرئك فال تنسى: (وأقرأت فالنا كذا قال) لقرآن كرمي(أي قراءته ) وقرآن الفجر -يف هذا القرآن  -لتقرأه 
  .وتقرأت تفهمت وقارأته دارسته

واسأل : (كل واحد منهما، قال تعاىلالقرية اسم للموضع الذى جيتمع فيه الناس وللناس مجيعا ويستعمل يف : قرى
  .قال كثري من املفسرين معناه أهل القرية) القرية

: وقال) وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة: (وقال بعضهم بل القرية ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله
وما : (م للمدينة وكذا قولهفإهنا اس) وما كان ربك ليهلك القرى: (وقوله) وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك(

  أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل
  وحكى أن بعض القضاة دخل على على) ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها -القرى 

وجعلنا بينهم وبني القرى الىت باركنا فيها قرى (أخربين عن قول اهللا تعاىل : ابن احلسني رضى اهللا عنهما فقال
إمنا عىن الرجال، : ما هي ؟ قال: وهل رأيت ؟ فقلت: يقولون إهنا مكة، فقال: ا يقول فيه علماؤكم ؟ قالم) ظاهرة
) وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله: (أمل تسمع قوله تعاىل: فأين ذلك يف كتاب اهللا ؟ فقال: فقلت: فقال
  .االية
وقريت املاء يف احلوض وقريت الضيف ) وا هذه القريةوإذ قلنا ادخل -وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا : (وقال

  .قرى، وقرى الشئ يف فمه مجعه وقريان املاء جمتمعه
وأصل القس تتبع ) ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا: (القس والقسيس العامل العابد من رؤوس النصارى، قال: قسس

  .لقسقاس والقسقس الدليل بالليلتقسست أصواهتم بالليل، أي تتبعتها، وا: الشئ وطلبه بالليل، يقال
  قسرته: القسر الغلبة والقهر، يقال: قسر

  .قيل هو االسد وقيل الرامى وقيل الصائد) فرت من قسورة: (واقتسرته ومنه القسورة، قال تعاىل
 -ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط : (القسط هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة، قال: قسط

والقسط هو أن يأخذ قسط غريه وذلك جور، واالقساط أن يعطى قسط غريه وذلك ) الوزن بالقسطوأقيموا 
: وقال) وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا: (إنصاف ولذلك قيل قسط الرجل إذا جار، وأقسط إذا عدل، قال



ني خبالف الفحج، وتقسطنا بيننا أي اقتسمنا، والقسط اعوجاج يف الرجل) وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني(
  ).وزنوا بالقسطاس املستقيم: (والقسطاس املريان ويعرب به عن العدالة كما يعرب عنها بامليزان، قال

القسم إفراز النصيب، يقال قسمت كذا قسما وقسمة، وقسمة املرياث وقسمة الغنيمة تفريقهما على : قسم
سألته أن يقسم، مث قد : واستقسمته) ء قسمة بينهمونبئهم أن املا -لكل باب منهم جزء مقسوم : (أرباهبما، قال

  ورجل منقسم القلب أي اقتسمه) وأن تستقسموا باالزالم ذلكم فسق: (يستعمل يف معىن قسم، قال
اهلم حنو متوزع اخلاطر ومشترك اللب، وأقسم حلف وأصله من القسامة وهى أميان تقسم على أولياء املقتول مث 

ال أقسم بيوم القيامة وال (وقال ) أهوالء الذين أقسمتم -قسموا باهللا جهد أمياهنم وأ: (صار امسا لكل حلف، قال
) فيقسمان باهللا -إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني  -فال أقسم برب املشارق واملغارب  -أقسم بالنفس اللوامة 

م الوجه وقسيم الوجه أي وفالن مقس) قالوا تقامسوا باهللا -وقامسهما إىن لكما ملن الناصحني (وقامسته وتقامسا، 
  صبيحه، والقسامة احلسن وأصله من القسمة

كأمنا آتى كل موضع نصيبه من احلسن فلم يتفاوت، وقيل إمنا قيل مقسم النه يقسم حبسنه الطرف فال يثبت يف 
أي الذين تقامسوا شعب مكة ليصدوا عن سبيل اهللا من ) كما أنزلنا على املقتسمني: (موضع دون موضع، وقوله

  .يريد رسول اهللا، وقيل الذين حتالفوا على كيده عليه الصالة والسالم
فويل للقاسية  -مث قست قلوبكم : (القسوة غلظ القلب، وأصله من حجر قاس، واملقاساة معاجلة ذلك، قال: قسو
  قلوهبم

خبالصة من قوهلم أي ليست قلوهبم ) قسية(وقرئ ) وجعلنا قلوهبم قاسية -والقاسية قلوهبم : (وقال) من ذكر اهللا
صاح القسيات يف أيدى : * درهم قسى وهو جنس من الفضة املغشوشة فيه قساوة أي صالبة، قال الشاعر

  .أي يعلوها قشعريرة) تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم: (قال: قشعر* الصياريف 
وقالت الخته  -صصا فارتد على آثارمها ق: (القص تتبع االثر، يقال قصصت أثره والقصص االثر، قال: قصص
هلو : (ومنه قيل ملا يبقى من الكإل فيتتبع أثره قصيص، وقصصت ظفره، والقصص االخبار املتتبعة، قال) قصيه

 -فلنقصن عليهم بعلم  -نقص عليك أحسن القصص  -وقص عليه القصص  -يف قصصهم عربة  -القصص احلق 
 -ولكم يف القصاص حياة : (بالقود، قال والقصاص تتبع الدم) فاقصص القصص -يقص على بىن إسرائيل 

ويقال قص فالن فالنا، وضربه ضربا فأقصه أي أدناه من املوت، والقص اجلص، وهنى رسول اهللا ) واجلروح قصاص
  صلى اهللا عليه وسلم عن تقصيص

  .القبور
أحدمها : ضربنيالقصد استقامة الطريق، يقال قصدت قصده أي حنوت حنوه، ومنه االقتصاد، واالقتصاد على : قصد

حممود على االطالق وذلك فيما له طرفان إفراط وتفريط كاجلود فإنه بني االسراف والبخل وكالشجاعة فإهنا بني 
والذين إذا (وإىل هذا النحو من االقتصاد أشار بقوله ) واقصد يف مشيك(التهور واجلنب، وحنو ذلك وعلى هذا قوله 

دد بني احملمود واملذموم وهو فيما يقع بني حممود ومذموم كالواقع بني العدل االية والثاىن يكىن به عما يتر) أنفقوا
أي سفرا ) وسفرا قاصدا: (وقوله) فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد(واجلور والقريب والبعيد وعلى ذلك قوله 

أنه وجد متوسطا غري متناهى البعد ورمبا فسر بقريب واحلقيقة ما ذكرت، وأقصد السهم أصاب وقتل مكانه ك
وانقصد الرمح انكسر وتقصد تكسر، وقصد الرمح كسره وناقة * فأصاب قلبك غري أن مل يقصد : * قصده قال

  قصيد مكتنزة



  ممتلئة من اللحم، والقصيد من الشعر ما مت
  .سبعة أبيات

التقصري اسم القصر خالف الطول ومها من االمساء املتضايفة الىت تعترب بغريها، وقصرت كذا جعلته قصريا، و: قصر
وجيعل لك  -وقصر مشيد : (للتضجيع وقصرت كذا ضممت بعضه إىل بعض ومنه مسى القصر ومجعه قصور، قال

وقيل القصر أصول الشجر، الواحدة قصرة مثل مجرة ومجر وتشبيهها بالقصر ) إهنا ترمى بشرر كالقصر -قصورا 
، )حور مقصورات يف اخليام: (، ومنه قوله تعاىل، وقصرته جعلته يف قصر)كأنه مجاالت صفر(كتشبيه ذلك يف قوله 

) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة: (وقصر الصالة جعلها قصرية بترك بعض أركاهنا ترخيصا، قال
وقصرت اللقحة على فرسى حبست درها عليه وقصر السهم عن اهلدف أي مل يبلغه وامرأة قاصرة الطرف ال متد 

حملقني رؤسكم : (وقصر شعره جز بعضه، قال) فيهن قاصرات الطرف: (تعاىل طرفها إىل ما ال جيوز، قال
وقصر يف كذا أي تواىن، وقصر عنه مل ينله وأقصر عنه كف مع القدرة عليه، واقتصر على كذا اكتفى ) ومقصرين

  بالشئ القصري منه أي
دا قصارا، والتقصار قالدة القليل، وأقصرت الشاة أسنت حىت قصر أطراف أسناهنا، وأقصرت املرأة ولدت أوال

  .قصرية والقوصرة معروفة
وهى الىت تقصف ما مرت عليه من الشجر والبناء، ورعد ) فريسل عليكم قاصفا من الريح: (قال اهللا تعاىل: قصف

  .قاصف يف صوته تكسر، ومنه قيل لصوت املعازف قصف، ويتجوز به يف كل هلو
ي حطمناها وهشمناها وذلك عبارة عن اهلالك ويسمى اهلالك أ) وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة: (قال: قصم

  .والقصم الرجل الذى يقصم من قاومه) وما كنا مهلكي القرى(قاصمة الظهر وقال يف آخر 
القصى البعد والقصى البعيد يقال قصوت عنه وأقصيت أبعدت واملكان االقصى والناحية القصوى ومنه : قصى
يعىن بيت املقدس فسماه االقصى اعتبارا ) إىل املسجد االقصى(وقوله ) ة يسعىوجاء رجل من أقصى املدين: (قوله

وقصوت البعري قطعت ) إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى: (مبكان املخاطبني به من النيب وأصحابه وقال
  أذنه، وناقة قصواء وحكوا أنه

  .يقال بعري أقصى، والقصية من االبل البعيدة عن االستعمال
وأقض عليه مضجعه صار فيه قضض أي ) يريد أن ينقض فأقامه: (قضضته فانقض وانقض احلائط وقع، قال: قض

  .حجارة صغار
  )فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا: (قضب

أي رطبة، واملقاضب االرض الىت تنبتها، والقضيب حنو القضب لكن القضيب يستعمل يف فروع الشجر والقضب 
  .قضب قطع القضب والقضيبيستعمل يف البقل، وال

  .وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى يف ثوب تصليبا قضبه
: وسيف قاضب وقضيب أي قاطع، فالقضيب ههنا مبعىن الفاعل، وىف االول مبعىن املفعول وكذا قوهلم ناقة قضيب

ديثا إذا أورده قبل أن راضه مقتضبة من بني االبل وملا قرض، ويقال لكل ما مل يهذب مقتضب، ومنه اقتضب ح
  .وهذبه يف نفسه

  .إهلى وبشرى: القضاء فصل االمر قوال كان ذلك أو فعال وكل واحد منهما على وجهني: قضى
  أي أمر بذلك) وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه: (فمن القول االهلى قوله



ل يف احلكم أي أعلمناهم وأوحينا إليهم فهذا قضاء باالعالم والفص) وقضينا إىل بىن إسرائيل يف الكتاب: (وقال
واهللا يقضى باحلق (ومن الفعل االهلى قوله ) وقضينا إليه ذلك االمر أن دابر هؤالء مقطوع(وحيا جزما، وعلى هذا 

إشارة إىل إجياده االبداعي ) فقضاهن سبع مسوات يف يومني: (وقوله) والذين يدعون من دونه ال يقضون بشئ
أي لفصل، ومن القول البشرى ) ولوال أجل مسمى لقضى بينهم(وقوله ) يع السموات واالرضبد(والفراغ منه حنو 

مث ليقضوا  -فإذا قضيتم مناسككم (حنو قضى احلاكم بكذا فإن حكم احلاكم يكون بالقول، ومن الفعل البشرى 
فلما قضى (وقال ) ان علىقال ذلك بيىن وبينك أميا االجلني قضيت فال عدو: (، وقال تعاىل)تفثهم وليوفوا نذورهم

إمنا تقضى  -فاقض ما أنت قاض : (أي افرغوا من أمركم، وقوله) مث اقضوا إىل وال تنظرون(وقال ) زيد منها وطرا
  حيتمل القضاء بالقول والفعل مجيعا، ويعرب* قضيت أمورا مث غادرت بعدها : * ، وقول الشاعر)هذه احلياة الدنيا

فمنهم من قضى حنبه ومنهم : (قضى حنبه كأنه فصل أمره املختص به من دنياه، وقولهعن املوت بالقضاء فيقال فالن 
قيل قضى نذره النه كان قد ألزم نفسه أن ال ينكل عن العدى أو يقتل، وقيل معناه منهم من مات وقال ) من ينتظر

يا ليتها كانت القاضية ( قيل عىن باالول أجل احلياة وبالثاىن أجل البعث، وقال) مث قضى أجال وأجل مسمى عنده(
فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال : (وذلك كناية عن املوت، وقال) ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك -

: وقضى الدين فصل االمر فيه برده، واالقتضاء املطالبة بقضائه، ومنه قوهلم هذا يقضى كذا وقوله) دابة االرض
  ن أجلهم ومدهتم املضروبة للحياة، والقضاء من اهللا تعاىلأي فرغ م) لقضى إليهم أجلهم(

أخص من القدر النه الفصل بني التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع، وقد ذكر بعض العلماء أن 
الفرار من القدر مبنزلة املعد للكيل والقضاء مبنزلة الكيل، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى اهللا عنهما ملا أراد 

  أتفر من القضاء ؟: الطاعون بالشام
  .قال أفر من قضاء اهللا إىل قدر اهللا، تنبيها أن القدر ما مل يكن قضاء فمرجو أن يدفعه اهللا فإذا قضى فال مدفع له

أي فصل تنبيها أنه ) وقضى االمر -كان على ربك حتما مقضيا (وقوله ) وكان أمرا مقضيا(ويشهد لذلك قوله 
  .ال ميكن تالفيهصار حبيث 

وكل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا يقال له قضية ومن هذا يقال قضية ) إذا قضى أمرا(وقوله 
صادقة وقضية كاذبة وإياها عىن من قال التجربة خطر والقضاء عسر، أي احلكم بالشئ أنه كذا وليس بكذا أمر 

  ".على أقضاكم " صعب، وقال عليه الصالة والسالم 
القط الصحيفة وهو اسم للمكتوب واملكتوب فيه، مث قد ) وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب: (قال: قط

يسمى املكتوب بذلك كما يسمى الكالم كتابا وإن مل يكن مكتوبا، وأصل القط الشئ املقطوع عرضا كما أن القد 
فسر ابن عباس رضى اهللا عنه االية به، وقط  هو املقطوع طوال، والقط النصيب املفروز كأنه قط أي أفرز وقد

  .السعر أي عال، وما رأيته قط عبارة عن مدة الزمان املقطوع به، وقطىن حسيب
ولو دخلت : (وقال) إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واالرض: (القطر اجلانب ومجعه أقطار، قال: قطر

ر وقع على قطره ومنه قطر املطر أي سقط ومسى لذلك قطرا، وقطرته ألقيته على قطره وتقط) عليهم من أقطارها
االنفاض يقطر اجللب أي إذا أنفض القوم فقل زادهم : وتقاطر القوم جاءوا أرساال كالقطر ومنه قطار االبل، وقيل

من  أي) من قطر آن(وقرئ ) سرابيلهم من قطران: (قطروا االبل وجلبوها للبيع، والقطران ما يتقطر من اهلناء، قال
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه (أي حناسا مذابا، وقال ) آتوىن أفرغ عليه قطرا: (حناس مذاب قد أىن حرها، وقال

والقناطري مجع القنطرة، والقنطرة من املال ما فيه عبور احلياة ) وآتيتم إحداهن قنطارا(وقوله ) بقنطار يؤده إليك



وإمنا هو حبسب االضافة كالغىن فرب إنسان يستغىن بالقليل وآخر  تشبيها بالقنطرة وذلك غري حمدود القدر يف نفسه
ال يستغىن بالكثري، وملا قلنا اختلفوا يف حده فقيل أربعون أوقية وقال احلسن ألف ومائتا دينار، وقيل ملء مسك ثور 

  ذهبا إىل غري ذلك، وذلك كاختالفهم
  .طارا قنطارا كقولك دارهم مدرمهة ودنانري مدنرةأي اجملموعة قن) والقناطري املقنطرة: (يف حد الغىن، وقوله

القطع فصل الشئ مدركا بالبصر كاالجسام أو مدركا بالبصرية كاالشياء املعقولة فمن ذلك قطع االعضاء : قطع
وسقوا ماء (وقوله ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(وقوله ) القطعن أيديكم وأرجلكم من خالف: (حنو قوله

وقطع الطريق يقال ) فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار(وقطع الثوب وذلك قوله تعاىل ) معاءهممحيما فقطع أ
يراد به الغصب من املارة والسالكني للطريق حنو قوله : يراد به السري والسلوك، والثاىن: أحدمها: على وجهني

فصدهم عن (وقوله ) ون عن سبيل اهللالذين يصد(وذلك إشارة إىل قوله ) أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل(
وإمنا مسى ذلك قطع الطريق النه يؤدى إىل انقطاع الناس عن الطريق فجعل ذلك قطعا للطريق، وقطع املاء ) السبيل

  :بالسباحة عبوره، وقطع الوصل هو اهلجران، وقطع الرحم يكون باهلجران ومنع الرب، قال
وقد قيل ليقطع حبله حىت يقع، ) مث ليقطع فلينظر -اهللا به أن يوصل ويقطعون ما أمر : (وقال) وتقطعوا أرحامكم(

ما كنت قاطعة (وقد قيل ليقطع أجله باالختناق وهو معىن قول ابن عباس مث ليختنق، وقطع االمر فصله، ومنه قوله 
  .أي يهلك مجاعة منهم) ليقطع طرفا(وقوله ) أمرا

) وأن دابر هؤالء مقطوع مصبحني -ابر القوم الذين ظلموا فقطع د: (وقطع دابر االنسان هو إفناء نوعه، قال
أي إال أن ميوتوا، وقيل إال أن يتوبوا توبة هبا تنقطع قلوهبم ندما على تفريطهم، وقطع ) إال أن تقطع قلوهبم(وقوله 

لفرقة والقطيع من الغنم مجعه قطعان وذلك كالصرمة وا) فأسر بأهلك بقطع من الليل: (من الليل قطعة منه، قال
وغري ذلك من أمساء اجلماعة املشتقة من معىن القطع، والقطيع السوط، وأصاب بئرهم قطع أي انقطع ماؤها، 

  .ومقاطع االودية مآخريها
وقطفت الدابة قطفا فهى ) قطوفها دانية: (يقال قطفت الثمرة قطفا والقطف املقطوف منه ومجعه قطوف، قال: قطف

  وتشبيه بقاطف قطوف، واستعمال ذلك فيه استعارة
  .شئ كما يوصف بالنقض على ما تقدم ذكره، وأقطف الكرم دنا قطافه، والقطافة ما يسقط منه كالنفاية

  .أي االثر يف ظهر النواة وذلك مثل للشئ الطفيف) والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري: (قال: قطمر
  .احليوان معروفان، والقطن، وقطن )وأنبتنا عليه شجرة من يقطني: (قال: قطن
القعود يقابل به القيام والقعدة للمرة والقعدة للحال الىت يكون عليها القاعد، والقعود قد يكون مجع قاعد : قعد
  فاذكروا اهللا: (قال

يف مقعد صدق عند : (، واملقعد مكان القعود ومجعه مقاعد، قال)الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا -قياما وقعودا 
كناية عن املعركة الىت هبا املستقر ويعرب عن املتكاسل يف ) مقاعد للقتال(أي يف مكان هدو وقوله ) مليك مقتدر

وفضل (، ومنه رجل قعدة وضجعة وقوله )ال يستوى القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر(الشئ بالقاعد حنو قوله 
  وعن الترصد للشئ) اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما

  .يعىن متوقعون) إنا ههنا قاعدون: (وقوله) القعدن هلم صراطك املستقيم: (له حنو قوله بالقعود
أي ملك يترصده ويكتب له وعليه، ويقال ذلك للواحد واجلمع، والقعيد ) عن اليمني وعن الشمال قعيد: (وقوله



  .من الوحش خالف النطيح
لقاعدة ملن قعدت عن احليض والتزوج، والقواعد وقعيدك اهللا وقعدك اهللا أي أسأل اهللا الذى يلزمك حفظك، وا

واملقعد من قعد عن الديوان ولن يعجز عن النهوض لزمانة به، وبه شبه الضفدع ) والقواعد من النساء(مجعها، قال 
فقيل له مقعد ومجعه مقعدات، وثدى مقعد للكاعب ناتئ مصور بصورته، واملقعد كناية عن اللئيم املتقاعد عن 

  .اعد البناء أساسهاملكارم، وقو
  .وقواعد اهلودج خشباته اجلارية جمرى قواعد البناء) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: (قال تعاىل

  .قعر الشئ هناية أسفله: قعر
  .أي ذاهب يف قعر االرض) كأهنم أعجاز خنل منقعر: (وقوله

ت يف قعر االرض، وإمنا أراد تعاىل أن انقعرت الشجرة انقلعت من قعرها، وقيل معىن انقعرت ذهب: وقال بعضهم
  هؤالء

اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب يف قعر االرض فلم يبق هلم رسم وال أثر، وقصعة قعرية هلا قعر، وقعر فالن يف 
  .شدق يف كالمه إذا أخرجه من شدقه: كالمه إذا أخرج الكالم من قعر حلقه، وهذا كما يقال

لت الباب وقد جعل ذلك مثال لكل مانع لالنسان من تعاطى فعل فيقال فالن القفل مجعه أقفال، يقال أقف: قفل
وقيل للبخيل مقفل اليدين كما يقال مغلول اليدين، والقفول ) أم على قلوب أقفاهلا: (مقفل عن كذا، قال تعاىل

ىل بعض يف الرجوع من السفر، والقافلة الراجعة من السفر، والقفيل اليابس من الشئ إما لكون بعضه راجعا إ
قفل النبات وقفل الفحل وذلك إذا اشتد هياجه فيبس من ذلك : اليبوسة، وإما لكونه كاملقفل لصالبته، يقال

  .وهزل
القفا معروف يقال قفوته أصبت قفاه، وقفوت أثره واقتفيته تبعت قفاه، واالقتفاء اتباع القفا، كما أن : قفا

  ب وتتبعاالرتداف اتباع الردف، ويكىن بذلك عن االغتيا

أي ال حتكم بالقيافة والظن، والقيافة مقلوبة عن االقتفاء فيما قيل ) وال تقف ما ليس لك به علم: (املعايب، وقوله
والقافية اسم للجزء االخري من ) وقفينا من بعده بالرسل(حنو جذب وجبذ وهى صناعة، وقفيته جعلته خلفه، قال 

  .بيت، والقفاوة الطعام الذى يتفقد به من يعىن به فيتبعالبيت الذى حقه أن يراعى لفظه فيكرر يف كل 
القلة والكثرة يستعمالن يف االعداد، كما أن العظم والصغر يستعمالن يف االجسام، مث يستعار كل واحد من : قل

  .الكثرة والعظم ومن القلة والصغر لالخر
: وقوله) وإذا ال متتعون إال قليال -يل إال قليال قم الل(أي وقتا وكذا قوله ) مث ال جياورونك فيها إال قليال: (وقوله

  .أي مجاعة قليلة) وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليال(أي قتاال قليال ) ما قاتلوا إال قليال: (وقوله) منتعهم قليال(
: مبا قال الشاعر ويكىن بالقلة عن الذلة اعتبارا) ويقللكم يف أعينهم -إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال (وكذلك قوله 

  وإمنا العزة للكاثر* ولست باالكثر منه حصا 
وقليل من عبادي : (ويكىن هبا تارة عن العزة اعتبارا بقوله) واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم: (وعلى ذلك قوله

  .وذاك أن كل ما يعز يقل وجوده) وقليل ما هم -الشكور 
أي ما أوتيتم العلم إال قليال ) وما أوتيتم(ن يكون استثناء من قوله جيوز أ) وما أوتيتم من العلم إال قليال: (وقوله

يعىن بالقليل ههنا ) وال تشتروا بآياتى مثنا قليال: (منكم، وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي علما قليال، وقوله
قل متاع الدنيا : (ذلك قولهأعراض الدنيا كائنا ما كان، وجعلها قليال يف جنب ما أعد اهللا للمتقني يف القيامة، وعلى 



وقليل يعرب به عن النفى حنو قلما يفعل فالن كذا وهلذا يصح أن يستثىن منه على حد ما يستثىن من النفى ) قليل
وقيل معناه تؤمنون ) قليال ما تؤمنون(فيقال قلما يفعل كذا إال قاعدا أو قائما وما جيرى جمراه، وعلى ذلك محل قوله 

) وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون(ان القليل هو االقرار واملعرفة العامية املشار إليها بقوله إميانا قليال، واالمي
  .وأقللت كذا وجدته قليل احململ أي خفيفا إما يف احلكم أو باالضافة إىل قوته، فاالول حنو أقللت ما أعطيتين

باعتبار قوهتا، واستقللته رأيته قليال حنو استخففته رأيته أي احتملته فوجدته قليال ) أقلت سحابا ثقاال: (والثاىن قوله
خفيفا، والقلة ما أقله االنسان من جرة وحب، وقلة اجلبل شعفه اعتبارا بقلته إىل ما عداه من أجزائه، فأما تقلقل 

  .الشئ إذا اضطرب وتقلقل املسمار فمشتق من القلقلة وهى حكاية صوت احلركة

مث (ه عن وجه إىل وجه كقلب الثوب وقلب االنسان أي صرفه عن طريقته، قال قلب الشئ تصريفه وصرف: قلب
إنا إىل ربنا : (، وقال)انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه: (واالنقالب االنصراف، قال) إليه تقلبون
النسان قيل مسى به وقلب ا) وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني: (، وقال)أي منقلب ينقلبون: (، وقال)منقلبون

وبلغت القلوب : (لكثرة تقلبه ويعرب بالقلب عن املعاين الىت ختتص به من الروح والعلم والشجاعة وغري ذلك، وقوله
  .أي االرواح) احلناجر
  وجعلنا على(أي علم وفهم ) إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب: (وقال

أي تثبت به ) ولتطمئن به قلوبكم: (، وقوله)هم ال يفقهونوطبع على قلوهبم ف: (، وقوله)قلوهبم أكنة أن يفقهوه
أي ) ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن: (، وقوله)وقذف يف قلوهبم الرعب(شجاعتكم ويزول خوفكم وعلى عكسه 

ولكن : (أي متفرقة، وقوله) وقلوهبم شىت: (، وقوله)هو الذى أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني: (أجلب للعفة، وقوله
  .قيل العقل وقيل الروح) لقلوب الىت يف الصدورتعمى ا

واالهنار ال جترى وإمنا جترى املياه الىت ) جترى من حتتها االهنار(فأما العقل فال يصح عليه ذلك، قال وجمازه جماز قوله 
  .فيها

ظر فيها، وتقليب االمور تدبريها والن) يوم تقلب وجوههم يف النار: (وتقليب الشئ تغيريه من حال إىل حال حنو
) ونقلب أفئدهتم وأبصارهم: (وتقليب اهللا القلوب والبصائر صرفها من رأى إىل رأى، قال) وقلبوا لك االمور: (قال

  .أي يصفق ندامة) فأصبح يقلب كفيه(وتقليب اليد عبارة عن الندم ذكرا حلال ما يوجد عليه النادم، قال 
  *كمغبون يعض على يديه : قال الشاعر

أو يأخذهم يف تقلبهم فما هم : (وقال) وتقلبك يف الساجدين: (البياع والتقلب التصرف، قالتبني غبنه بعد 
ورجل قلب حول كثري التقلب واحليلة، والقالب داء يصيب القلب، وما به قلبة علة يقلب الجلها، ) مبعجزين

  .والقليب البئر الىت مل تطو، والقلب املقلوب من االسورة
قلدت احلبل فهو قليد ومقلود والقالدة املفتولة الىت جتعل يف العنق من خيط وفضة وغريمها القلد الفتل، يقال : قلد

توشح به تشبيها بالوشاح، : وهبا شبه كل ما يتطوق وكل ما حييط بشئ يقال تقلد سيفه تشبيها بالقالدة، كقوله
  .وقلدته سيفا يقال تارة إذا وشحته به وتارة إذا ضربت عنقه

أي ما حييط هبا، وقيل خزائنها، ) له مقاليد السموات واالرض: (ته وقلدته هجاء ألزمته، وقولهوقلدته عمال ألزم
  وقيل مفاحتها واالشارة بكلها



  .إىل معىن واحد، وهو قدرته تعاىل عليها وحفظه هلا
  أصل القلم القص من الشئ الصلب كالظفر وكعب الرمح والقصب، ويقال: قلم

  .للمقلوم قلم
  .وض نقضكما يقال للمنق

  .وخص ذلك مبا يكتب به وبالقدح الذى يضرب به ومجعه أقالم
  ).ن والقلم وما يسطرون: (قال تعاىل

تنبيه ) علم بالقلم: (أي أقداحهم وقوله تعاىل) إذ يلقون أقالمهم(وقال ) ولو أن ما يف االرض من شجرة أقالم(وقال 
عليه الصالة والسالم كان يأخذ الوحى عن جربيل وجربيل  أنه" لنعمته على االنسان مبا أفاده من الكتابة وما روى 

فإشارة إىل معىن إهلى وليس " عن ميكائيل وميكائيل عن إسرافيل وإسرافيل عن اللوح احملفوظ واللوح عن القلم 
  .هذا موضع حتقيقه

  .يئةواالقليم واحد االقاليم السبعة، وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب اهل
) إىن لعملكم من القالني: (وقال) ما ودعك ربك وما قلى: (القلى شدة البغض، يقال قاله يقليه ويقلوه، قال: قلى

فمن جعله من الواو فهو من القلو أي الرمى من قوهلم قلت الناقة براكبها قلوا وقلوت بالقلة فكأن املقلو هو الذى 
  :الياء فمن قليت البسر والسويق على املقالة يقذفه القلب من بغضه فال يقبله، ومن جعله من

القمح الرب إذا جرى يف السنبل من لدن االنضاج إىل حني االكتناز، ويسمى السويق املتخذ منه : قال اخلليل: قمح
قميحة، والقمح رفع الرأس لسف الشئ مث يقال لرفع الرأس كيفما كان قمح، وقمح البعري رفع رأسه، وأقمحت 

  .سه إىل خلفالبعري شددت رأ
تشببه بذلك ومثل هلم وقصد إىل وصفهم بالتأىب عن االنقياد للحق وعن االذعان لقبول الرشد ) مقمحون(وقوله 

  ).إذ االغالل يف أعناقهم والسالسل(والتأىب عن االنفاق يف سبيل اهللا، وقيل إشارة إىل حاهلم يف القيامة 
عد الثالثة، قيل ومسى بذلك النه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به، القمر قمر السماء يقال عند االمتالء وذلك ب: قمر
والقمر إذا  -وانشق القمر  -والقمر قدرناه منازل : (وقال) هو الذى جعل الشمس ضياءا والقمر نورا: (قال
يل والقمراء ضوءه، وتقمرت فالنا أتيته يف القمراء وقمرت القربة فسدت بالقمراء، وق) كال والقمر: (وقال) تالها

  .محار أقمر إذا كان على لون القمراء، وقمرت فالنا كذا خدعته عنه
  القميص معروف ومجعه قمص: قمص

وتقمصه لبسه، وقمص البعري ) وإن كان قميصه قد من دبر -إن كان قميصه قد من قبل : (وأقمصة وقمصان، قال
  يقمص ويقمص

  .صة يف احلديثإذا نزا، والقماص داء يأخذه فال يستقر به موضعه ومنه القام
  .أي شديدا يقال قمطرير وقماطري) عبوسا قمطريرا: (قمطر
مجع مقمع وهو ما يضرب به ويذلل ولذلك يقال قمعته فانقمع أي كففته ) وهلم مقامع من حديد: (قال تعاىل: قمع

ن جيعلون أي الذي" ويل القماع القول " فكف، والقمع والقمع ما يصب به الشئ فيمنع من أن يسيل وىف احلديث 
آذاهنم كاالقماع فيتبعون أحاديث الناس، والقمع الذباب االزرق لكونه مقموعا، وتقمع احلمار إذا ذب القمعة عن 

  .نفسه
والقمل معروف ورجل قمل وقع فيه القمل ومنه ) والقمل والضفادع والدم: (القمل صغار الذباب، قال تعاىل: قمل



  .هنا قملة أو قملةقيل رجل قمل وامرأة قملة صغرية قبيحة كأ
كل له : (وقوله تعاىل) وقوموا هللا قانتني: (القنوت لزوم الطاعة مع اخلضوع وفسر بكل واحد منهما يف قوله: قنت
قيل خاضعون وقيل طائعون وقيل ساكتون ومل يعن به كل السكوت، وإمنا عىن به ما قال عليه الصالة ) قانتون
أي : وعلى هذا قيل" ئ من كالم االدميني، إمنا هي قرآن وتسبيح إن هذه الصالة ال يصح فيها ش: " والسالم

  .طول القنوت، أي االشتغال بالعبادة ورفض كل ما سواه: الصالة أفضل ؟ فقال
اقنيت  -أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما  -وكانت من القانتني  -إن إبراهيم كان أمة قانتا : (وقال تعاىل

  ).فالصاحلات قانتات -والقانتني والقانتات : (وقال)  ورسولهومن يقنت منكن هللا -لربك 
ومن يقنط : (قال) وال تكن من القانطني(القنوط اليأس من اخلري يقال قنط يقنط قنوطا وقنط يقنط، قال تعاىل : قنط

مسه الشر  وإذا -يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا (وقال ) من رمحة ربه إال الضالون
  ).إذا هم يقنطون -فيؤس قنوط 

  القناعة االجتزاء باليسري من: قنع
وأطعموا القانع : (االعراض احملتاج إليها، يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا إذا رضى، وقنع يقنع قنوعا إذا سأل، قال

ملال املرء : ، قال الشاعرالقانع هو السائل الذى ال يلح يف السؤال ويرضى مبا يأتيه عفوا: قال بعضهم) واملعتر
أصل هذا : وقال بعضهم) مقنعي رؤسهم: (مفاقره أعف من القنوع وأقنع رأسه رفعه، قال تعاىل* يصلحه فيغىن 

لكلمة من القناع وهو ما يغطى به الرأس، فقنع أي لبس القناع ساترا لفقره كقوهلم خفى أي لبس اخلفاء، وقنع إذا 
  ورفع قناعه كاشفا رأسه بالسؤال حن

شهودي على ليلى عدول : * خفى إذا رفع اخلفاء، ومن القناعة قوهلم رجل مقنع يقنع به ومجعه مقانع، قال الشاعر
ومن القناع قيل تقنعت املرأة وتقنع الرجل إذا لبس املغفر تشبيها بتقنع املرأة، وقنعت رأسه بالسيف * مقانع 

  .والسوط
فيه الغىن وما فيه الفنية أي املال املدخر، وقيل أقىن أرضى وحتقيق ذلك أي أعطى ما ) أغىن وأقىن: (قوله تعاىل: قىن

  أنه جعل له قنية
قنيت حيائي عفة : * من الرضا والطاعة، وذلك أعظم الغناءين، ومجع القنية قنيات، وقنيت كذا واقتنيته ومنه

القناة تشبه القنو يف كوهنما غصنني، و) قنوان دانية: (القنو العذق وتثنيته قنوان ومجعه قنوان، قال: قنو* وتكرما 
وأما القناة الىت جيرى فيها املاء فإمنا قيل ذلك تشبيها بالقناة يف اخلط واالمتداد، وقيل أصله من قنيت الشئ ادخرته 

وأما القنا * كبكر املقاناة البياض بصفرة : * الن القناة مدخرة للماء، وقيل هو من قوهلم قاناه أي خالطه قال الشاعر
  .الذى هو االحديداب يف االنف فتشبيه يف اهليئة بالقنا يقال رجل أقىن وامرأة قنواء

وهو الواحد : (وقال) وهو القاهر فوق عباده: (القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل يف كل واحد منهما، قال: قهر
ن يقهره، والقهقرى املشى إىل أي ال تذلل وأقهره سلط عليه م) فأما اليتيم فال تقهر -فوقهم قاهرون  -القهار 
  .خلف
  القاب مابني املقبض والسية: قاب

  ).فكان قاب قوسني أو أدىن: (من القوس، قال
وقاته يقوته قوتا أطعمه قوته، وأقاته ) وقدر فيها أقواهتا: (القوت ما ميسك الرمق ومجعه أقوات، قال تعاىل: قوت

، قال "من يقيت " ، ويروى "كبائر أن يضيع الرجل من يقوت إن أكرب ال" يقيته جعل له ما يقوته، وىف احلديث 



  .قيل مقتدرا وقيل حافظا وقيل شاهدا، وحقيقته قائما عليه حيفظه ويقيته) وكان اهللا على كل شئ مقيتا: (تعاىل
ليك فقلت له ارفعها إ: ويقال ما له قوت ليلة وقيت ليلة وقيتة ليلة حنو الطعم والطعمة، قال الشاعر يف صفة نار

وتصور ) فكان قاب قوسني أو أدىن: (القوس ما يرمى عنه، قال تعاىل: بروحك واقتته هلا قيتة قدرا قوس* وأحيها 
منها هيئتها فقيل لالحنناء التقوس، وقوس الشيخ وتقوس إذا احنىن، وقوست اخلط فهو مقوس واملقوس املكان الذى 

  جيرى منه القوس،

  س فريسلوأصله احلبل الذى ميد على هيئة قو
  .اخليل من خلفه

أي ننح، ليستويل عليه استيالء ) ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا(وقوله ) وقيضنا هلم قرناء: (قال: قيض
  .القيض على البيض وهو القشر االعلى

الفحل والقيع والقاع املستوى من االرض مجعه قيعان وتصغريه قويع واستعري منه قاع ) كسراب بقيعة: (قوله: قيع
  .الناقة إذا ضرهبا

والقول يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون للمركب ) ومن أصدق من اهللا قيال: (القول والقيل واحد، قال: قول
  .من احلروف املربز بالنطق مفردا كان أو مجلة، فاملفرد كقولك زيد وخرج

من االنواع الثالثة أعىن االسم واملركب زيد منطلق، وهل خرج عمرو، وحنو ذلك، وقد يستعمل اجلزء الواحد 
  .والفعل واالداة قوال كما قد تسمى القصيدة واخلطبة وحنومها قوال

ويقولون يف : (يقال للمتصور يف النفس قبل االبراز باللفظ قول فيقال يف نفسي قول مل أظهره، قال تعاىل: الثاين
  عتقاد حنو فالن يقول بقوللال: فجعل ما يف اعتقادهم قوال الثالث) أنفسهم لوال يعذبنا اهللا

  .أىب حنيفة
يقال للعناية الصادقة : اخلامس* امتال احلوض وقال قطين : * يقال للداللة على الشئ حنو قول الشاعر: الرابع

  .بالشئ كقولك فالن يقول بكذا
  .حدمها يستعمله املنطقيون دون غريهم يف معىن احلد فيقولون قول اجلوهر كذا وقول العرض كذا، أي: السادس
فإن ذلك مل يكن خبطاب ورد عليه فيما روى وذكر، بل ) قلنا يا ذا القرنني إما أن تعذب(يف االهلام حنو : السابع

  .كان ذلك إهلاما فسماه قوال
: إن ذلك كان بتسخري من اهللا تعاىل ال خبطاب ظاهر ورد عليهما، وكذا قوله تعاىل) قالتا أتينا طائعني(وقيل يف قوله 

فذكر أفواههم تنبيها على أن ذلك ) يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم: (، وقوله)نار كوىن بردا وسالما قلنا يا(
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث (كذب مقول ال عن صحة اعتقاد كما ذكر يف الكتابة باليد فقال تعاىل 

أي علم اهللا تعاىل هبم وكلمته عليهم )  يؤمنونلقد حق القول على أكثرهم فهم ال(وقوله ) يقولون هذا من عند اهللا
  )إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون(وقوله ) ومتت كلمة ربك(كما قال تعاىل 

إن مثل عيسى : (فإمنا مساه قول احلق تنبيها على ما قال) ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذى فيه ميترون(وقوله 
: وقوله) وكلمته ألقاها إىل مرمي: (وتسميته قوال كتسميته كلمة يف قوله) ن فيكونمث قال له ك: (إىل قوله) عند اهللا

  أي لفى أمر من البعث فسماه قوال فإن املقول فيه) إنكم لفى قول خمتلف(



  .يسمى قوال كما أن املذكور يسمى ذكرا
 الرسول وذلك أن القول فقد نسب القول إىل) إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون: (وقوله

الصادر إليك عن الرسول يبلغه إليك عن مرسل له فيصح أن تنسبه تارة إىل الرسول، وتارة إىل املرسل، وكالمها 
  .صحيح
فهل يصح على هذا أن ينسب الشعر واخلطبة إىل راويهما كما تنسبهما إىل صانعهما ؟ قيل يصح أن يقال : فإن قيل

  .للشعر هو قول الراوى
يصح أن يقال هو شعره وخطبته الن الشعر يقع على القول إذا كان على صورة خمصوصة وتلك الصورة ليس وال 

  .للراوى فيها شئ
  .والقول هو قول الراوى كما هو قول املروى عنه

  إذا: (وقوله تعاىل
ذا كان معه اعتقاد مل يرد به القول املنطقي فقط بل أراد ذلك إ) أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وعمل
  .ويقال للسان املقول، ورجل مقول منطيق وقوال وقوالة كذلك

  .والقيل امللك من ملوك محري مسوه بذلك لكونه معتمدا على قوله ومقتدى به ولكونه متقيال البيه
  .ويقال تقيل فالن أباه

مجعه أقوال حنو ميت وأموات، واالصل قيل وعلى هذا النحو مسوا امللك بعد امللك تبعا وأصله من الواو لقوهلم يف 
  .حنو ميت أصله ميت فخفف

  .وإذا قيل إقيال فذلك حنو أعياد
  .وتقيل أباه حنو تعبد، واقتال قوال

والقال * تأىب حكومة املقتال : * قال ما اجتر به إىل نفسه خريا أو شرا ويقال ذلك يف معىن احتكم قال الشاعر
  .والقالة ما ينشر من القول

  .يوضع القال موضع القائل: ل اخلليلقا
  .فيقال أنا قال كذا أي قائله

مصدر قلت قيلولة منت نصف النهار أو موضع ) أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال: (قوله: قيل
  القيلولة، وقد يقال قلته يف البيع قيال وأقلته، وتقايال

  .بعد ما تبايعا
  .م ومجعه قيام، وأقامه غريهيقال قام يقوم قياما فهو قائ: قوم

قيام بالشخص إما بتسخري أو اختيار، وقيام للشئ هو املراعاة للشئ : وأقام باملكان إقامة، والقيام على أضرب
ما قطعتم من لينة أو : (وقوله) قائم وحصيد(واحلفظ له، وقيام هو على العزم على الشئ، فمن القيام بالتسخري 

  ).أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما: (ومن القيام الذى هو باالختيار قوله تعاىل) تركتموها قائمة على أصوهلا
والذين يبيتون : (وقوله) الرجال قوامون على النساء(وقوله ) الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم: (وقوله

  .والقيام يف االيتني مجع قائم) لرهبم سجدا وقياما
  أفمن(وقوله ) قائما بالقسط -كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط : (ولهومن املراعاة للشئ ق



  .أي حافظ هلا) هو قائم على كل نفس مبا كسبت
  .أي ثابتا على طلبه) إال ما دمت عليه قائما: (وقوله) ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة: (وقوله تعاىل

  ا إذايا أيها الذين آمنو: (ومن القيام الذى هو العزم قوله
  .أي يدميون فعلها وحيافظون عليها) يقيمون الصالة: (وقوله) قمتم إىل الصالة

وال تؤتوا السفهاء : (والقيام والقوام اسم ملا يقوم به الشئ أي يثبت، كالعماد والسناد ملا يعمد ويسند به، كقوله
  .أي جعلها مما ميسككم) أموالكم الىت جعل اهللا لكم قياما

  .أي قواما هلم يقوم به معاشهم ومعادهم) الكعبة البيت احلرام قياما للناسجعل اهللا : (وقوله
قائما ال ينسخ، وقرئ قيما مبعىن قياما وليس قول من قال مجع قيمة بشئ ويقال قام كذا وثبت وركز : قال االصم

  .مبعىن
  .وقام فالن مقام فالن إذا ناب عنه) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى(وقوله 

  ).ران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم االوليانفآخ(قال 
  .أي ثابتا مقوما ألمور معاشهم ومعادهم) دينا قيما(وقوله 

وقرئ قيما خمففا من قيام وقيل هو وصف حنو قوم عدى ومكان سوى وحلم رذى وماء روى، وعلى هذا قوله 
قالقيمة ههنا اسم لالمة القائمة ) لك دين القيمةوذ: (وقوله) ومل جيعل له عوجا قيما: (وقوله) ذلك الدين القيم(

  كونوا قوامني بالقسط: (وقوله) كنتم خري أمة(بالقسط املشار إليهم بقوله 
إىل ) كتب قيمة(فقد أشار بقوله صحفا مطهرة إىل القرآن وبقوله ) يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة -شهداء هللا 

  .آن جممع مثرة كتب اهللا تعاىل املتقدمةما فيه من معاين كتب اهللا تعاىل فإن القر
أي القائم احلافظ لكل شئ واملعطى له ما به قوامه وذلك هو املعىن املذكور ) اهللا ال إله إال هو احلى القيوم: (وقوله
وبناء قيوم ) أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت(وىف قوله ) الذى أعطى كل شئ خلقه مث هدى: (يف قوله

يوم  -ويوم تقوم الساعة (يعال حنو ديون وديان، والقيامة عبارة عن قيام الساعة املذكور يف قوله فيعول، وقيام ف
والقيامة أصلها ما يكون من االنسان من القيام دفعة واحدة ) وما أظن الساعة قائمة -يقوم الناس لرب العاملني 

إن كان كرب عليكم (م مكان القيام وزمانه حنو أدخل فيها اهلاء تنبيها على وقوعها دفعة، واملقام يكون مصدرا واس
واختذوا من مقام إبراهيم مصلى  -وملن خاف مقام ربه  -ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد  -مقامي وتذكريي 

  خري مقاما -إن املتقني يف مقام أمني  -وزروع ومقام كرمي (وقوله ) فيه آيات بينات مقام إبراهيم -
يف قوله : قال االخفش) أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك(وقال ) إال له مقام معلوم وما منا(وقال ) وأحسن نديا

  قبل أن تقوم(

إن املقام املقعد فهذا إن أراد أن املقام واملقعد بالذات شئ واحد، وإمنا خيتلفان بنسبته إىل الفاعل ) من مقامك
د فذلك بعيد فإنه يسمى املكان الواحد مرة مقاما إذا كالصعود واحلدور فصحيح، وإن أراد أن معىن املقام معىن املقع

وإمنا * وفيهم مقامات حسان وجوههم : * اعترب بقيامه ومقعدا إذا اعترب بقعوده، وقيل املقامة اجلماعة، قال الشاعر
فسمى * واستب بعدك يا كليب اجمللس : * ذلك يف احلقيقة اسم للمكان وإن جعل امسا الصحابه حنو قول الشاعر

  .ملستبني اجمللسا
وأن  -اهدنا الصراط املستقيم (واالستقامة يقال يف الطريق الذى يكون على خط مستو وبه شبه طريق احملق حنو 

إن الذين (واستقامة االنسان لزومه املنهج املستقيم حنو قوله ) إن رىب على صراط مستقيم -هذا صراطي مستقيما 



  -تقم كما أمرت فاس(وقال ) قالوا ربنا اهللا مث استقاموا
قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حىت (واالقامة يف املكان الثبات وإقامة الشئ توفية حقه، وقال ) فاستقيموا إليه

ومل يأمر ) ولو أهنم أقاموا التوراة واالجنيل(أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل وكذلك قوله ) تقيموا التوراة واالجنيل
 مدح به حيثما مدح إال بلفظ االقامة تنبيها أن املقصود منها توفية شرائطها ال االتيان تعاىل بالصالة حيثما أمر وال

فإن هذا ) وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل(وقوله ) واملقيمني الصالة(يف غري موضع ) أقيموا الصالة(هبيئاهتا، حنو 
فإن تابوا وأقاموا (وفقين لتوفية شرائطها وقوله أي ) رب اجعلين مقيم الصالة(من القيام ال من االقامة وأما قوله 

فقد قيل عىن به إقامتها باالقرار بوجوهبا ال بأدائها، واملقام يقال للمصدر واملكان والزمان واملفعول لكن ) الصالة
ملقامة من الذى أحلنا دار ا(واملقامة االقامة، قال ) إهنا ساءت مستقرا ومقاما(الوارد يف القرآن هو املصدر حنو قوله 

ال مقام (من قام أي ال مستقر لكم وقد قرئ ) ال مقام لكم فارجعوا(وقوله ) وجنات عدن -دار اخللد (حنو ) فضله
  .من أقام) لكم

  عذاب(ويعرب باالقامة عن الدوام حنو 
خلقنا االنسان لقد (أي يف مكان تدوم إقامتهم فيه، وتقومي الشئ تثقيفه، قال ) إن املتقني يف مقام أمني(وقرئ ) مقيم

وذلك إشارة إىل ما خص به االنسان من بني احليوان من العقل والفهم وانتصاب القامة الدالة على ) يف أحسن تقومي
  .استيالئه على كل ما يف هذا العامل، وتقومي السلعة بيان قيمتها
أقوم آل : * ة، قال الشاعراالي) ال يسخر قوم من قوم: (والقوم مجاعة الرجال يف االصل دون النساء، ولذلك قال

  وىف عامة القرآن أريدوا به والنساء مجيعا، وحقيقته* حصن أم نساء 

  .االية) الرجال قوامون على النساء(للرجال ملا نبه عليه قوله 
وتارة للتهيؤ املوجود يف الشئ حنو أن ) خذوا ما آتيناكم بقوة(القوة تستعمل تارة يف معىن القدرة حنو قوله : قوى
  .النوى بالقوة خنل، أي متهيئ ومترشح أن يكون منه ذلك: ليقا

  .ويستعمل ذلك يف البدن تارة وىف القلب أخرى، وىف املعاون من خارج تارة وىف القدرة االهلية تارة
  وقالوا من(ففى البدن حنو قوله 

ما مكىن فيه رىب (جة فقال فالقوة ههنا قوة البدن بداللة أنه رغب عن القوة اخلار) فأعينوين بقوة -أشد منا قوة 
  .أي بقوة قلب) يا حيىي خذ الكتاب بقوة(وىف القلب حنو قوله ) خري

قيل معناه من أتقوى به من اجلند وما أتقوى به من املال، وحنو ) لو أن ىل بكم قوة(وىف املعاون من خارج حنو قوله 
وكان اهللا قويا  -إن اهللا قوى عزيز (حنو قوله وىف القدرة االهلية ) قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد(قوله 
  .فعام فيما اختص اهللا تعاىل به من القدرة وما جعله للخلق) إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني(وقوله ) عزيزا
: فقد ضمن تعاىل أن يعطى كل واحد منهم من أنواع القوى قدر ما يستحقه وقوله) ويزدكم قوة إىل قوتكم(وقوله 

يعىن به جربيل عليه السالم ووصفه بالقوة عند ذى العرش وأفرد اللفظ ونكره ) عند ذى العرش مكنيذى قوة (
فإنه وصف ) علمه شديد القوى: (تنبيها أنه إذا اعترب باملإل االعلى فقوته إىل حد ما، وقوله فيه) ذى قوة: (فقال

  العامل وبالذين يعلمهم ويفيدهم هو كثري القوىالقوة بلفظ اجلمع وعرفها تعريف اجلنس تنبيها أنه إذا اعترب هبذا 
أن يقال ملا : عظيم القدرة والقوة الىت تستعمل للتهيؤ أكثر من يستعملها الفالسفة ويقولوهنا على وجهني، أحدمها

: كان موجودا ولكن ليس يستعمل فيقال فالن كاتب بالقوة أي معه املعرفة بالكتابة لكنه ليس يستعمل، والثاىن
ن كاتب بالقوة وليس يعىن به أن معه العلم بالكتابة، ولكن معناه ميكنه أن يتعلم الكتابة ومسيت املفازة يقال فال



قواء، وأقوى الرجل صار يف قواء أي قفر، وتصور من حال احلاصل يف القفر الفقر فقيل أقوى فالن أي افتقر 
  ).ومتاعا للمقوين: (كقوهلم أرمل وأترب، قال اهللا تعاىل

واالكباب جعل وجهه مكبوبا ) فكبت وجوههم يف النار(الكب إسقاط الشئ على وجهه، قال : كاف كبكتاب ال
فكبكبوا فيها هم : (والكبكبة تدهور الشئ يف هوة، قال) أفمن ميشى مكبا على وجهه أهدى: (على العمل، قال

  .يقال كب وكبكب حنو كف وكفكف وصر الريح وصرصر) والغاوون
  ادية وال يقال هلا كواكب إال إذاوالكواكب النجوم الب

إنا زينا السماء الدنيا بزينة  -كأهنا كوكب درى (وقال ) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا: (بدت، قال تعاىل
ويقال ذهبوا حتت كل كوكب إذا تفرقوا، وكوكب العسكر ما يلمع فيها من ) وإذا الكواكب انتثرت -الكواكب 
  .احلديد
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو : (وقال) كبتوا كما كبت الذين من قبلهم(وتذليل، قال الكبت الرد بعنف : كبت

  ).يكبتهم فينقلبوا خائبني
الكبد معروفة، والكبد والكباد توجعها، والكبد إصابتها، ويقال كبدت الرجل إذا أصبت كبده، وكبد : كبد

  .السماء وسطها تشبيها بكبد االنسان لكوهنا يف وسط البدن
تنبيها أن االنسان ) لقد خلقنا االنسان يف كبد: (ل تكبدت الشمس صارت يف كبد السماء، والكبد املشقة، قالوقي

لتركنب طبقا عن : (خلقه اهللا تعاىل على حالة ال ينفك من املشاق ما مل يقتحم العقبة ويستقر به القرار كما قال
  ).طبق
  قال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشئ قدالكبري والصغري من االمساء املتضايفة الىت ت: كرب

يكون صغريا يف جنب شئ وكبريا يف جنب غريه، ويستعمالن يف الكمية املتصلة كاالجسام وذلك كالكثري والقليل، 
) قل فيهما إمث كبري: (وىف الكمية املنفصلة كالعدد، ورمبا يتعاقب الكثري والكبري على شئ واحد بنظرين خمتلفني حنو

ال يغادر صغرية وال كبرية إال : (ما وأصل ذلك أن يستعمل يف االعيان مث استعري للمعاىن حنو قولهوكثري، قرئ هب
  إمنا وصفه باالكرب) يوم احلج االكرب(وقوله ) وال أصغر من ذلك وال أكرب(وقوله ) أحصاها

فمن ذلك ما اعترب " غر العمرة هي احلج االص" تنبيها أن العمرة هي احلجة الصغرى كما قال صلى اهللا عليه وسلم 
وقد بلغين  -وأصابه الكرب : (وقال) إما يبلغن عندك الكرب أحدمها: (فيه الزمان فيقال فالن كبري أي مسن حنو قوله

الكبري (وحنو ) قل أي شئ أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيىن وبينكم(ومنه ما اعترب فيه املنزلة والرفعة حنو ) الكرب
فسماه كبريا حبسب اعتقادهم فيه ال لقدر ورفعة له على احلقيقة، ) جذاذا إال كبريا هلم فجعلهم: (وقوله) املتعال

  بل فعله كبريهم: (وعلى ذلك قوله
) إنه لكبريكم الذى علمكم السحر: (أي رؤساءها وقوله) وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها: (وقوله) هذا

  .كابر، أي أبا كبري القدر عن أب مثلهأي رئيسكم ومن هذا النحو يقال ورثه كابرا عن 
) الذين جيتنبون كبائر االمث والفواحش إال اللمم(والكبرية متعارفة يف كل ذنب تعظم عقوبته واجلمع الكبائر، قال 

وقيل هي الشرك وسائر ) إن الشرك لظلم عظيم: (قيل أريد به الشرك لقوله) إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه: (وقال
قل فيهما إمث كبري ومنافع : (وقال) إن قتلهم كان خطأ كبريا(وبقة كالزنا وقتل النفس احملرمة ولذلك قال املعاصي امل

: ، وقال)وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني(وتستعمل الكبرية فيما يشق ويصعب حنو ) للناس وإمثهما أكرب من نفعهما



ففيه تنبيه على ) كربت كلمة(وقوله ) ليك إعراضهموإن كان كرب ع(وقال ) كرب على املشركني ما تدعوهم إليه(
إشارة إىل من ) والذى توىل كربه(وقوله ) كرب مقتا عند اهللا(عظم ذلك من بني الذنوب وعظم عقوبته ولذلك قال 

  .أوقع حديث االفك
  وتنبيها أن كل من سن سنة قبيحة

  .يصري متقدى به فذنبه أكرب
والكرب والتكرب ) والذى توىل كربه(رب وقيل أمر كبري من السن كقوله أي تك) إال كرب ما هم ببالغيه: (وقوله

واالستكبار تتقارب، فالكرب احلالة الىت يتخصص هبا االنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى االنسان نفسه أكرب 
  .من غريه

  .وأعظم التكرب التكرب على اهللا باالمتناع من قبول احلق واالذعان له بالعبادة
أن يتحرى االنسان ويطلب أن يصري كبريا وذلك مىت كان على ما جيب : بار يقال على وجهني، أحدمهاواالستك

أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو : وىف املكان الذى جيب وىف الوقت الذى جيب فمحمود، والثاىن
  .املذموم وعلى هذا ما ورد يف القرآن

  ).أىب واستكرب: (وهو ما قال تعاىل
استكبارا  -وأصروا واستكربوا استكبارا (، وقال )أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت(ال تعاىل وق

  يستكربون -فاستكربوا يف االرض  -يف االرض 

  إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب(وقال ) يف االرض بغري احلق
قابل ) فيقول الضعفاء للذين استكربوا(وقوله ) م وما كنتم تستكربونقالوا ما أغىن عنكم مجعك -السماء 

قال املأل الذين استكربوا من قومه (املستكربين بالضعفاء تنبيها أن استكبارهم كان مبا هلم من القوة من البدن واملال 
وله فاستكربوا على تكربهم نبه بق) فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني(فقابل املستكربين باملستضعفني ) للذين استضعفوا

أن الذى محلهم على ذلك هو ما ) وكانوا قوما جمرمني: (وإعجاهبم بأنفسهم وتعظمهم عن االصغاء إليه، ونبه بقوله
  .تقدم من جرمهم وأن ذلك مل يكن شيئا حدث منهم بل كان ذلك دأهبم قبل

) إنه ال حيب املستكربين: (وقال بعده) فالذين ال يؤمنون باالخرة قلوهبم منكرة وهم مستكربون: (وقال تعاىل
أن تكون االفعال احلسنة كثرية يف احلقيقة وزائدة على حماسن غريه وعلى هذا : والتكرب يقال على وجهني، أحدمها

  .وصف اهللا تعاىل بالتكرب
  ).العزيز اجلبار املتكرب: (قال

  :، وقوله)فبئس مثوى املتكربين(قوله  أن يكون متكلفا لذلك متشبعا وذلك يف وصف عامة الناس حنو: والثاىن
ومن وصف بالتكرب على الوجه االول فمحمود، ومن وصف به على ) كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار(

سأصرف عن : (الوجه الثاين فمذموم، ويدل على أنه قد يصح أن يوصف االنسان بذلك وال يكون مذموما، قوله
بإضافة ) على كل قلب متكرب جبار(فجعل متكربين بغري احلق، وقال ) ري احلقآياتى الذين يتكربون يف االرض بغ

  .القلب إىل املتكرب
وله : (ومن قرأ بالتنوين جعل املتكرب صفة للقلب، والكربياء الترفع عن االنقياد وذلك ال يستحقه غري اهللا فقال

الكربياء ردائي " يقول عن اهللا تعاىل  وملا قلنا روى عنه صلى اهللا عليه وسلم) الكربياء يف السموات واالرض
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون : (وقال تعاىل" والعظمة إزارى فمن نازعىن يف واحد منهما قصمته 



والتكبري يقال لذلك ولتعظيم اهللا ) فلما رأينه أكربنه: (، وأكربت الشئ رأيته كبريا، قال)لكما الكربياء يف االرض
، )وكربه تكبريا -ولتكربوا اهللا على ما هداكم (ىل بقوهلم اهللا أكرب ولعبادته واستشعار تعظيمه وعلى ذلك تعا

  خللق السموات: (وقوله
فهى إشارة إىل ما خصهما اهللا تعاىل به من عجائب ) واالرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون

فأما عظم جثتهما ) ويتفكرون يف خلق السموات واالرض(ن وصفهم بقوله صنعه وحكمته الىت ال يعلمها إال قليل مم
  .فأكثرهم يعلمونه

  وقوله

فتنبيه أن كل ما ينال الكافر من العذاب قبل ذلك يف الدنيا وىف الربزخ صغري يف جنب ) يوم نبطش البطشة الكربى(
  .عذاب ذلك اليوم

  ).ومكروا ومكرا كبارا(: والكبار أبلغ من الكبري، والكبار أبلغ من ذلك، قال
الكتب ضم أدمي إىل أدمي باخلياطة، يقال كتبت السقاء، وكتبت البغلة مجعت بني شفويها حبلقة، وىف التعارف : كتب

ضم احلروف بعضها إىل بعض باخلط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إىل بعض باللفظ، فاالصل يف الكتابة النظم 
قال : (وقوله) امل ذلك الكتاب(ذا مسى كالم اهللا وإن مل يكتب كتابا كقوله باخلط لكن يستعار كل واحد لالخر وهل

  )إىن عبد اهللا آتاىن الكتاب
: والكتاب يف االصل مصدر مث مسى املكتوب فيه كتابا، والكتاب يف االصل اسم للصحيفة مع املكتوب فيه وىف قوله

ولو نزلنا عليك : (ىن صحيفة فيها كتابة، وهلذا قالفإنه يع) يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء(
االية ويعرب عن االثبات والتقدير واالجياب والفرض والعزم بالكتابة، ووجه ذلك أن الشئ يراد مث ) كتابا يف قرطاس

  .يقال مث يكتب، فاالرادة مبدأ والكتابة منتهى
وقال ) كتب اهللا الغلنب أنا ورسلي: (الىت هي املنتهى، قالمث يعرب عن املراد الذى هو املبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة 

وأولوا االرحام بعضهم أوىل : (وقال) لربز الذين كتب عليهم القتل -قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا (تعاىل 
وله أي أو حينا وفرضنا وكذلك ق) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس(أي يف حكمه، وقوله ) ببعض يف كتاب اهللا

 -ما كتبناها عليهم  -مل كتبت علينا القتال  -كتب عليكم الصيام (وقوله ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت(
  أي لوال أن أوجب اهللا عليهم االخالل بديارهم، ويعرب) لوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء

قيل ذلك ) ورسلنا لديهم يكتبون بلى(بالكتابة عن القضاء املمضى وما يصري يف حكم املمضى وعلى هذا محل قوله 
فإشارة منه إىل أهنم ) أولئك كتب يف قلوهبم االميان وأيدهم بروح منه: (وقوله) ميحو اهللا ما يشاء ويثبت(مثل قوله 

الن معىن أغفلنا من قوهلم أغفلت الكتاب إذا جعلته ) وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا(خبالف من وصفهم بقوله 
  .فإشارة إىل أن ذلك مثبت له وجمازي به) فال كفران لسعيه وإنا له كاتبون(ة ومن االعجام، وقوله خاليا من الكتاب

االية وقوله ) فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم(أي اجعلنا يف زمرهتم إشارة إىل قوله ) فاكتبنا مع الشاهدين(وقوله 
  ل إشارة إىلفقي) مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها(

  .ما أثبت فيه أعمال العباد
إن ذلك  -إن ذلك يف كتاب (قيل إشارة إىل اللوح احملفوظ، وكذا قوله ) إال يف كتاب من قبل أن نربأها(وقوله 

) لوال كتاب من اهللا سبق -يف الكتاب مسطورا  -وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني : (وقوله) على اهللا يسري



  يعىن به
وما كان اهللا (وقيل إشارة إىل قوله ) كتب ربكم على نفسه الرمحة(من احلكمة وذلك إشارة إىل قوله ما قدره 

يعىن ما قدره وقضاه وذكر لنا ومل يقل علينا تنبيها أن ) لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا(وقوله ) ليعذهبم وأنت فيهم
قيل معىن ذلك ) دخلوا االرض املقدسة الىت كتب اهللا لكما(كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا وال نعده نقمة علينا، وقوله 

وهبها اهللا لكم مث حرمها عليكم بامتناعكم من دخوهلا وقبوهلا، وقيل كتب لكم بشرط أن تدخلوها، وقيل أوجبها 
عليكم، وإمنا قال لكم ومل يقل عليكم الن دخوهلم إياها يعود عليهم بنفع عاجل وآجل فيكون ذلك هلم ال عليهم 

وجعل كلمة الذين كفروا : (هذا الكالم لك ال عليك، وقوله: لك كقولك ملن يرى تأذيا بشئ ال يعرف نفع مآلهوذ
جعل حكمهم وتقديرهم ساقطا مضمحال وحكم اهللا عاليا ال دافع له وال مانع، وقال ) السفلى وكلمة اهللا هي العليا

أي يف علمه وإجيابه وحكمه وعلى ) اب اهللا إىل يوم البعثوقال الذين أوتوا العلم واالميان لقد لبثتم يف كت: (تعاىل
  إن عدة الشهور(وقوله ) لكل أجل كتاب(ذلك قوله 

  .أي يف حكمه) عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا
 -ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري (ويعرب بالكتاب عن احلجة الثابتة من جهة اهللا حنو 

فذلك ) فهم يكتبون -أم آتيناهم كتابا  -كتاب اهللا  -أوتوا الكتاب  -م آتيناهم كتابا من قبله فأتوا بكتابكم أ
إشارة يف حترى النكاح إىل لطيفة وهى أن اهللا ) وابتغوا ما كتب اهللا لكم(إشارة إىل العلم والتحقق واالعتقاد، وقوله 

كون سببا لبقاء نوع االنسان إىل غاية قدرها، فيجب لالنسان جعل لنا شهوة النكاح لنتحرى طلب النسل الذى ي
أن يتحرى بالنكاح ما جعل اهللا له على حسب مقتضى العقل والديانة، ومن حترى بالنكاح حفظ النسل وحصانة 

عن عىن مبا كتب اهللا لكم الولد ويعرب : النفس على الوجه املشروع فقد ابتغى ما كتب اهللا له وإىل هذا أشار من قال
  .االجياد بالكتابة وعن االزالة واالفناء باحملو

نبه أن لكل وقت إجيادا وهو يوجد ما تقتضي احلكمة إجياده ) ميحو اهللا ما يشاء ويثبت -لكل أجل كتاب : (قال
  )لكل أجل كتاب(ويزيل ما تقتضي احلكمة إزالته، ودل قوله 

  :وقوله) نده أم الكتابوع: (وقوله) كل يوم هو يف شأن(على حنو ما دل عليه قوله 

فالكتاب االول ما كتبوه ) وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب(
والكتاب الثاين التوراة، والثالث جلنس كتب اهللا ) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم(بأيديهم املذكورة يف قوله 

فقد قيل مها ) ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان(انه وتعاىل وكالمه، وقوله أي ما هو من شئ من كتب اهللا سبح
عبارتان عن التوراة وتسميتها كتابا اعتبارا مبا أثبت فيها من االحكام، وتسميتها فرقانا اعتبارا مبا فيها من الفرق بني 

  .احلق والباطل
إن (وقوله ) لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم(ي حكما أ) وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال: (وقوله

  .كل ذلك حكم منه) عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا
فتنبيه أهنم خيتلقونه ويفتعلونه، وكما نسب الكتاب املختلق إىل ) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم: (وأما قوله

  :قالأيديهم نسب املقال املختلق إىل أفواههم ف
وحيثما ذكر اهللا تعاىل ) أساطري االولني اكتتبها: (واالكتتاب متعارف يف املختلق حنو قوله) ذلك قوهلم بأفواههم(

: إىل قوله) وما كان هذا القرآن أن يفترى: (أهل الكتاب فإمنا أراد بالكتاب التوراة واالجنيل وإيامها مجيعا، وقوله
هنا ما تقدم من كتب اهللا دون القرآن، أال ترى أنه جعل القرآن مصدقا له، فإمنا أراد بالكتاب ه) وتفصيل الكتاب(



فمنهم من قال هو القرآن ومنهم من قال هو القرآن وغريه من ) وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصال: (وقوله
) م من الكتابقال الذى عنده عل(وقوله ) فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به: (احلجج والعلم والعقل، وكذلك قوله

فقد قيل أريد به علم الكتاب وقيل علم من العلوم الىت آتاها اهللا سليمان يف كتابه املخصوص به وبه سخر له كل 
أي بالكتب املنزلة فوضع ذلك موضع اجلمع إما لكونه جنسا كقولك كثر ) وتؤمنون بالكتاب كله: (شئ، وقوله

يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من : (ا حنو عدل وذلك كقولهالدرهم يف أيدى الناس، أو لكونه يف االصل مصدر
  وقيل يعىن أهنم) قبلك

وكتابة العبد ابتياع نفسه من سيده مبا يؤديه من كسبه، ) ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض(ليسوا كمن قيل فيهم 
ن الكتابة الىت هي االجياب، واشتقاقها يصح أن يكون م) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم: (قال

  .وأن يكون من الكتب الذى هو النظم واالنسان يفعل ذلك
وإن : (وقال) ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا: (الكتمان ستر احلديث، يقال كتمته كتما وكتمانا، قال: كتم

  وال تكتموا -فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من (وقوله ) تم تعلمونوتكتمون احلق وأن -الشهادة 
وال يكتمون اهللا : (وقوله) وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا: (فكتمان الفضل هو كفران النعمة ولذلك قال بعده) فضله
واهللا ربنا ما (ن مل يكن مشركا قالوا إن املشركني إذا رأوا أهل القيامة ال يدخل اجلنة إال م: قال ابن عباس) حديثا

  .فتشهد عليهم جوارحهم فحينئذ يودون أن مل يكتموا اهللا حديثا) كنا مشركني
  وقال
يف االخرة مواقف يف بعضها يكتمون وىف بعضها ال يكتمون، وعن بعضهم ال يكتمون اهللا حديثا هو أن : احلسن

  .تنطق جوارحهم
أي رمال متراكما ومجعه أكثبة وكثب وكثبان، والكثيبة القليل من اللنب ) وكانت اجلبال كثيبا مهيال: (قال: كثب

والقطعة من التمر مسيت بذلك الجتماعها، وكثب إذا اجتمع، والكاثب اجلامع، والتكثيب الصيد إذا أمكن من 
  .نفسه، والعرب تقول أكثبك الصيد فارمه، وهو من الكثب أي القرب

وأكثرهم للحق  -وليزيدن كثريا : (يستعمالن يف الكمية املنفصلة كاالعداد، قالقد تقدم أن الكثرة والقلة : كثر
وبث منهما رجاال كثريا : (وقال) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية: (قال) بل أكثرهم ال يعلمون احلق -كارهون 

ة اعتبارا مبطاعم الدنيا، فإنه جعلها كثري) بفاكهة كثرية(إىل آيات كثرية وقوله ) ود كثري من أهل الكتاب -ونساء 
  زائد، ورجل كاثر: وليست الكثرة إشارة إىل العدد فقط بل إىل الفضل، ويقال عدد كثري وكثار وكاثر

وإمنا العزة للكاثر واملكاثرة والتكاثر التبارى يف * ولست باالكثر منهم حصى : إذا كان كثري املال، قال الشاعر
وفالن مكثور أي مغلوب يف الكثرة، واملكثار متعارف يف كثرة الكالم، ) كاثرأهلاكم الت: (كثرة املال والعز، قال

قيل ) إنا أعطيناك الكوثر(وقوله " ال قطع يف مثر وال كثر " والكثر اجلمار الكثري وقد حكى بتسكني الثاء، وروى 
هللا عليه وسلم، وقد يقال هو هنر يف اجلنة يتشعب عنه االهنار، وقيل بل هو اخلري العظيم الذى أعطاه النيب صلى ا

* وقد ثار نقع املوت حىت تكوثرا : * للرجل السخى كوثر، ويقال تكوثر الشئ كثر كثرة متناهية، قال الشاعر
وقد يستعمل استعمال الكدم يف االسنان، قال ) إنك كادح إىل ربك كدحا: (الكدح السعي والعناء، قال: كدح
  .الكدح دون الكدم: اخلليل
  الصفاء، يقال عيش الكدر ضد: كدر



  كدر والكدرة يف اللون خاصة، والكدورة
، وانكدر القوم على كذا إذا )وإذا النجوم انكدرت: (يف املاء وىف العيش، واالنكدار تغري من انتثار الشئ، قال

  .قصدوا متناثرين عليه
ب املخفق واملعطى الكدية صالبة يف االرض، يقال حفر فأكدى إذا وصل إىل كدية، واستعري ذلك للطال: كدى

  ).أعطى قليال وأكدى: (املقل، قال تعاىل
إمنا يفترى الكذب الذين ال : (قد تقدم القول يف الكذب مع الصدق وأنه يقال يف املقال والفعال، قال: كذب
ان وقد تقدم أنه كذهبم يف اعتقادهم ال يف مقاهلم، ومقاهلم ك) واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون(، وقوله )يؤمنون

: فقد نسب الكذب إىل نفس الفعل كقوهلم فعلة صادقة وفعلة كاذبة، قوله) ليس لوقعتها كاذبة: (صدقا، وقوله
يقال رجل كذاب وكذوب وكذبذب وكيذبان، كل ذلك للمبالغة، ويقال ال مكذوبة أي ال أكذبك ) ناصية كاذبة(

لقد صدق اهللا (ىل مفعولني حنو صدق يف قوله ، ويتعدى إ)الذين كذبوا اهللا ورسوله: (وكذبتك حديثا، قال تعاىل
  يقال كذبه) رسوله الرؤيا باحلق

نسبته إىل الكذب صادقا كان أو كاذبا، وما جاء يف القرآن ففى : وجدته كاذبا، وكذبته: كذبا وكذابا، وأكذبته
قوم نوح فكذبوا كذبت قبلهم  -بل كذبوا باحلق  -رب انصرين مبا كذبون  -كذبوا بآياتنا (تكذيب الصادق حنو 

وإن يكذبوك فقد كذب الذين  -وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح  -كذبت مثود وعاد بالقارعة  -عبدنا 
قرئ بالتخفيف والتشديد، ومعناه ال جيدونك كاذبا وال يستطيعون أن يثبتوا ) فإهنم ال يكذبونك(وقال ) من قبلهم

أي علموا أهنم تلقوا من جهة الذين أرسلوا إليهم ) م قد كذبواحىت إذا استيأس الرسل وظنوا أهن(كذبك، وقوله 
) فقد كذبت رسل من قبلك: (بالكذب فكذبوا حنو فسقوا وزنوا وخطئوا، إذا نسبوا إىل شئ من ذلك، وذلك قوله

بالتخفيف من قوهلم كذبتك حديثا أي ظن ) كذبوا(وقرئ ) إن كل إال كذب الرسل(وقوله ) فكذبوا رسلي(وقوله 
سل إليهم أن املرسل قد كذبوهم فيما أخربوهم به أهنم إن مل يؤمنوا هبم نزل هبم العذاب وإمنا ظنوا ذلك من املر

  ال يسمعون(إمهال اهللا تعاىل إياهم وإمالئه هلم، وقوله 
الكذاب التكذيب واملعىن ال يكذبون فيكذب بعضهم بعضا، ونفى التكذيب عن اجلنة يقتضى ) فيها لغوا وال كذابا

من املكاذبة أي ال يتكاذبون تكاذب الناس يف الدنيا، يقال محل فالن على فرية ) كذابا(الكذب عنها وقرئ  نفى
  .وكذب كما يقال يف ضده صدق

  وكذب لنب الناقة إذا ظن أن يدوم مدة

  .فلم يدم
قد فات وقوهلم كذب عليك احلج قيل معناه وجب فعليك به، وحقيقته أنه يف حكم الغائب البطئ وقته كقولك 

  .احلج فبادر أي كاد يفوت
وكذب عليك العسل بالنصب أي عليك بالعسل وذلك إغراء، وقيل العسل ههنا العسالن وهو ضرب من العدو، 

  .والكذابة ثوب ينقش بلون صبغ كأنه موشى وذلك النه يكذب حباله
صل مصدر وصار امسا ومجعه الكر العطف على الشئ بالذات أو بالفعل، ويقال للحبل املفتول كر وهو يف اال: كر

 -وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة  -فلو أن لنا كرة فنكون من املؤمنني  -مث رددنا لكم الكرة عليهم (كرور، قال 
  والكركرة) لو أن ىل كرة

  .رحى زور البعري ويعرب هبا عن اجلماعة اجملتمعة، والكركرة تصريف الريح السحاب، وذلك مكرر من كر



والكربة كالغمة وأصل ذلك من كرب ) فنجيناه وأهله من الكرب العظيم: (ب الغم الشديد، قالالكر: كرب
" الكراب على البقر، وليس ذلك من قوهلم : االرض وهو قلبها باحلفر فالغم يثري النفس إثارة ذلك، وقيل يف مثل

ب وقوهلم إناء كربان أي يف شئ ويصح أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغي" الكالب على البقر 
قريب حنو قربان أي قريب من امللء، أو من الكرب وهو عقد غليظ يف رشا الدلو، وقد يوصف الغم بأنه عقدة على 

  .القلب، يقال أكربت الدلو
وهو يف االصل ) وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب(الكرسي يف تعارف العامة اسم ملا يقعد عليه، قال : كرس

  .لكرس أي املتلبد أي اجملتمعمنسوب إىل ا
* يا صاح هل تعرف رمسا مكرسا : ومنه الكراسة للمتكرس من االوراق، وكرست البناء فتكرس، قال العجاج

  نعم أعرفه، وأبلسا: قال
والكرس أصل الشئ، يقال هو قدمي الكرس وكل جمتمع من الشئ كرس، والكروس املتركب بعض أجزاء رأسه إىل 

فقد روى عن ابن عباس أن الكرسي العلم، وقيل كرسيه ) وسع كرسيه السموات واالرض( :بعضه لكربه، وقوله
ما السموات السبع يف الكرسي " ويشهد لذلك ما روى : هو اسم الفلك احمليط باالفالك، قال: ملكه، وقال بعضهم

  ".إال كحلقة ملقاة بأرض فالة 
وإذا وصف به ) إن رىب غىن كرمي(نعامه املتظاهر حنو قوله الكرم إذا وصف اهللا تعاىل به فهو اسم الحسانه وإ: كرم

  .االنسان فهو اسم لالخالق واالفعال احملمودة الىت تظهر منه، وال يقال هو كرمي حىت يظهر ذلك منه
  .الكرم كاحلرية إال أن احلرية قد تقال يف احملاسن الصغرية والكبرية: قال بعض العلماء

ن الكبرية كمن ينفق ما ال يف جتهيز جيش يف سبيل اهللا وحتمل محالة ترقئ دماء قوم، والكرم ال يقال إال يف احملاس
  فإمنا كان كذلك الن الكرم االفعال احملمودة وأكرمها وأشرفها) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم: (وقوله

وكل شئ شرف يف  ما يقصد به وجه اهللا تعاىل، فمن قصد ذلك مبحاسن فعله فهو التقى، فإذا أكرم الناس أتقاهم،
 -إنه لقرآن كرمي  -وزروع ومقام كرمي  -وأنبتنا فيها من كل زوج كرمي : (بابه فإنه يوصف بالكرم، قال تعاىل

وإالكرام والتكرمي أن يوصل إىل االنسان إكرام أي نفع ال يلحقه فيه غضاضة، أو أن جيعل ما ) وقل هلما قوال كرميا
أي ) بل عباد مكرمون(وقوله ) وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني( يوصل إليه شيئا كرميا أي شريفا، قال

ذو اجلالل : (، وقوله)وجعلين من املكرمني -بأيدى سفرة كرام بررة (، وقال )كراما كاتبني(جعلهم كراما، قال 
  .منطو على املعنيني) واالكرام

ة الىت تنال االنسان من خارج فيما حيمل الضعف والضعف، وقيل الكره املشق: قيل الكره والكره واحد حنو: كره
ما يعاف من حيث الطبع والثاىن ما : عليه بإكراه، والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربني، أحدمها

  يعاف من حيث العقل أو الشرع، وهلذا يصح أن يقول االنسان يف الشئ الواحد
وأكرهه من حيث العقل أو الشرع، أو أريده من حيث العقل أو  إىن أريده وأكرهه مبعىن أىن أريده من حيث الطبع

أي تكرهونه من حيث الطبع مث بني ) كتب عليكم القتال وهو كره لكم: (الشرع وأكرهه من حيث الطبع، وقوله
أنه ال جيب لالنسان أن يعترب كراهيته للشئ أو حمبته له حىت ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم(ذلك بقوله 

  .م حالهيعل
 -ولو كره املشركون  -ولو كره الكافرون : (وكرهت يقال فيهما مجيعا إال أن استعماله يف الكره أكثر، قال تعاىل

تنبيه أن أكل حلم االخ ) أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه: (، وقوله)وإن فريقا من املؤمنني لكارهون



وقرئ كرها، ) ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها: (اه االنسان، وقولهشئ قد جبلت النفس على كراهتها له وإن حتر
فنهى عن محلهن على ما ) وال تكرهوا فتياتكم على البغاء: (واال كراه يقال يف محل االنسان على ما يكرهه وقوله

لى االنسان فقد قيل كان ذلك يف ابتداء االسالم فإنه كان يعرض ع) ال إكراه يف الدين(فيه كره وكره، وقوله 
  االسالم فإن أجاب

  .وإال ترك
  .أن ذلك يف أهل الكتاب فإهنم إن أرادوا اجلزية والتزموا الشرائط تركوا: والثاىن
  أنه ال حكم ملن أكره على: والثالث

  ).إال من أكره وقلبه مطمئن باالميان: (دين باطل فاعترف به ودخل فيه كما قال
ل االنسان يف الدنيا من الطاعة كرها فإن اهللا تعاىل يعترب السرائر وال يرضى إال ال اعتداد يف االخرة مبا يفع: الرابع

: اخلامس" أخلص يكفك القليل من العمل : " وقال" االعمال بالنيات " االخالص وهلذا قال عليه الصالة والسالم 
نعيم االبد، وهلذا قال عليه معناه ال حيمل االنسان على أمر مكروه يف احلقيقة مما يكلفهم اهللا بل حيملون على 

أن الدين اجلزاء، معناه أن اهللا ليس : السادس" عجب ربكم من قوم يقادون إىل اجلنة بالسالسل " الصالة والسالم 
قيل ) طوعا وكرها: (إىل قوله) أفغري دين اهللا يبغون: (مبكره على اجلزاء بل يفعل ما يشاء مبن يشاء كما يشاء وقوله

السموات طوعا ومن يف االرض كرها أي احلجة أكرهتهم وأجلأهتم كقولك الداللة أكرهتين على معناه أسلم من يف 
  .القول هبذه املسألة وليس هذا من الكره املذموم

  .أسلم املؤمنون طوعا والكافرون كرها إذ مل يقدروا أن ميتنعوا عليه مبا يريد هبم ويقضيه عليهم: الثاين
  .االية) فلم يك ينفعهم إمياهنم(ن طوعا والكافرون كرها عند املوت حيث قال عن قتادة أسلم املؤمنو: الثالث
  .عىن بالكره من قوتل وأجلئ إىل أن يؤمن: الرابع
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن : (عن أىب العالية وجماهد أن كال أقر خبلقه إياهم وإن أشركوا معه كقوله: اخلامس

  ).اهللا
بأحواهلم املنبئة عنهم وإن كفر بعضهم مبقاهلم وذلك هو االسالم يف الذر االول أسلموا : عن ابن عباس: السادس
وذلك هو دالئلهم الىت فطروا عليها من العقل املقتضى الن يسلموا، وإىل هذا ) ألست بربكم قالوا بلى: (حيث قال

ن طالع املثيب واملعاقب عن بعض الصوفية أن من أسلم طوعا هو م: السابع) وظالهلم بالغدو واالصال(أشار بقوله 
ال الثواب والعقاب فأسلم له، ومن أسلم كرها هو من طالع الثواب والعقاب فأسلم رغبة ورهبة وحنو هذه االية 

  ).وهللا يسجد من يف السموات واالرض طوعا وكرها: (قوله
  الكسب ما يتحراه االنسان مما: كسب

يما يظن االنسان أنه جيلب منفعة مث استجلب به فيه اجتالب نفع وحتصيل حظ ككسب املال، وقد يستعمل ف
  .مضرة

والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغريه وهلذا قد يتعدى إىل مفعولني فيقال كسبت فالنا كذا، واالكتساب ال يقال 
إال فيما استفدته لنفسك فكل اكتساب كسب وليس كل كسب اكتسابا، وذلك حنو خبز واختبز وشوى واشتوى 

أي الكسب أطيب : " روى أنه قيل للنىب صلى اهللا عليه وسلم) أنفقوا من طيبات ما كسبتم: (ولهوطبخ واطبخ وق
  إن أطيب ما يأكل: ؟ فقال عليه الصالة والسالم، عمل الرجل بيده، وقال



وقد ورد يف القرآن يف فعل ) ال يقدرون على شئ مما كسبوا: (وقال" الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 
ومنهم من يقول ربنا : (وقوله) أو كسبت يف إمياهنا خريا: (لسيئات، فمما استعمل يف الصاحلات قولهالصاحلات وا

أولئك الذين  -أن تبسل نفس مبا كسبت (ومما يستعمل يف السيئات ): مما كسبوا(إىل قوله ) آتنا يف الدنيا حسنة
  إن الذين يكسبون االمث سيجزون مبا كانوا -أبسلوا مبا كسبوا 

فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا : (وقال) فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون -ون يقترف
مث توىف كل نفس ما : (وقوله) وال تكسب كل نفس إال عليها -ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا  -يكسبون 
  .فمتناول هلما) كسبت

هلا : (وقوله) للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب( واالكتساب قد ورد فيهما، قال يف الصاحلات
فقد قيل خص الكسب ههنا بالصاحل واالكتساب بالسيئ، وقيل عىن بالكسب ما ) ما كسبت وعليها ما اكتسبت

يتحراه من املكاسب االخروية، وباالكتساب، ما يتحراه من املكاسب الدنيوية، وقيل عىن بالكسب ما يفعله 
سان من فعل خري وجلب نفع إىل غريه من حيثما جيوز وباالكتساب ما حيصله لنفسه من نفع جيوز تناوله، فنبه االن

على أن ما يفعله االنسان لغريه من نفع يوصله إليه فله الثواب وأن ما حيصله لنفسه وإن كان متناوال من حيثما 
، "من أراد الدنيا فليوطن نفسه على املصائب " قيل  جيوز على الوجه فقلما ينفك من أن يكون عليه، إشارة إىل ما

  )إمنا أموالكم وأوالدكم فتتة: (وقوله تعاىل
  .وحنو ذلك
كسوف الشمس والقمر استتارمها بعارض خمصوص، وبه شبه كسوف الوجه واحلال فقيل كاسف الوجه : كسف

خلخلة احلائلة ومجعها كسف، وكاسف احلال، والكسفة قطعة من السحاب والقطن وحنو ذلك من االجسام املت
وكسفا ) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا -أسقط علينا كسفا من السماء  -مث جيعله كسفا : (قال

  .بالسكون
كسفت الثوب أكسفه كسفا إذا : قال أبو زيد) وإن يروا كسفا من السماء(فكسف مجع كسفة حنو سدرة وسدر 

  .هو كسحت ال غري: ال بعضهمقطعته قطعا، وقيل كسفت عرقوب االبل، ق
الكسل التثاقل عما ال ينبغى التثاقل عنه والجل ذلك صار مذموما، يقال كسل فهو كسل وكسالن ومجعه : كسل

وقيل فالن ال يكسله املكاسل، وفحل كسل يكسل عن ) وال يأتون الصالة إال وهم كساىل: (كساىل وكساىل، قال
  .الضراب، وامرأة مكسال فاترة عن التحرك

 -فارزقوهم فيها واكسوهم : (وقد كسوته واكتسى، قال) أو كسوهتم: (الكساء والكسوة اللباس، قال: كسا
حلاف ومصقول * فبات له دون الصبا وهى قرة : ، واكتست االرض بالنبات، وقول الشاعر)فكسونا العظام حلما

أكساء * حىت أرى فارس الصيموت على : الكساء رقيق فقد قيل هو كناية عن اللنب إذا علته الدواية، وقول االخر
خيل كأهنا االبل قيل معناه على أعقاهبا، وأصله أن تعدى االبل فتثري الغبار ويعلوها فيكسوها فكأنه توىل إكساء 

  .االبل أي مالبسها من الغبار
إال  وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له: (كشفت الثوب عن الوجه وغريه ويقال كشف غمه، قال تعاىل: كشف

أم من جييب املضطر إذا دعاه  -لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك  -فيكشف ما تدعون إليه  -هو 
قيل أصله من قامت احلرب على ساق أي ظهرت الشدة، وقال ) يوم يكشف عن ساق: (، وقوله)ويكشف السوء

  بعضهم



  .ه، فيقال كشف عن الساقأصله من تذمري الناقة، وهو أنه إذا أخرج رجل الفصيل من بطن أم
  .وهو من كشط الناقة أي تنحية اجللد عنها ومنه استعري انكشط روعه أي زال) وإذا السماء كشطت: (كشط
الكظم خمرج النفس، يقال أخذ بكظمه والكظوم احتباس النفس ويعرب به عن السكوت كقوهلم فالن ال : كظم

، وكظم الغيظ )إذ نادى وهو مكظوم: (س نفسه، قال تعاىليتنفس إذا وصف باملبالغة يف السكوت، وكظم فالن حب
ومنه كظم البعري إذا ترك االجترار، وكظم السقاء شده بعد ملئه مانعا لنفسه، ) والكاظمني الغيظ: (حبسه، قال

والكظامة حلقة جتمع فيها اخليوط يف طرف حديدة امليزان، والسري الذى يوصل بوتر القوس، والكظائم خروق بني 
  .رين جيرى فيها املاء، كل ذلك تشبيه مبجرى النفس وتردده فيهالبئ

والكعبة كل بيت على ) وأرجلكم إىل الكعبني: (العظم الذى عند ملتقى القدم والساق، قال: كعب الرجل: كعب
  هيئته

بيت كان يف وذو الكعبات ) جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس: (يف التربيع وهبا مسيت الكعبة، قال تعاىل
اجلاهلية لبىن ربيعة، وفالن جالس يف كعبته أي غرفته وبيته على تلك اهليئة، وامرأة كاعب تكعب ثدياها، وقد 

  وقد يقال كعب الثدى كعبا وكعب تكعيبا وثوب) وكواعب أترابا: (كعبت كعابة واجلمع كواعب، قال

مح يقال له كعب تشبيها بالكعب يف الفصل مكعب مطوى شديد االدراج، وكل ما بني العقدتني من القصب والر
  .بني العقدتني كفصل الكعب بني الساق والقدم

  .كف االنسان وهى ما هبا يقبض ويبسط، وكففته أصبت كفه وكففته أصبته بالكف ودفعته هبا: الكف: كف
: وقولهوتعورف الكف بالدفع على أي وجه كان بالكف كان أو غريها حىت قيل رجل مكفوف ملن قبض بصره، 

: راوية وعالمة ونسابة، وقوله: أي كافا هلم عن املعاصي واهلاء فيه للمبالغة كقوهلم) وما أرسلناك إال كافة للناس(
  قيل معناه كافني هلم) وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة(

ل هلم الكافة كما يقال هلم كما يقاتلونكم كافني، وقيل معناه مجاعة كما يقاتلونكم مجاعة، وذلك أن اجلماعة يقا
فأصبح يقلب كفيه (وقوله ) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة(الوازعة لقوهتم باجتماعهم وعلى هذا قوله 

  .فإشارة إىل حال النادم وما يتعاطاه يف حال ندمه) على ما أنفق فيها
عا، واستكف الشمس دفعها بكفه وهو أن وتكفف الرجل إذا مد يده سائال، واستكف إذا مد كفه سائال أو داف

يضع كفه على حاجبه مستظال من الشمس لريى ما يطلبه، وكفة امليزان تشبيه بالكف يف كفها ما يوزن هبا وكذا 
  .كفة احلبالة، وكففت الثوب إذا خطت نواحيه بعد اخلياطة االوىل

أي جتمع الناس أحياءهم وأمواهتم، وقيل ) اتاأمل جنعل االرض كفاتا أحياء وأمو: (الكفت القبض واجلمع، قال: كفت
معناه تضم االحياء الىت هي االنسان واحليوانات والنبات، واالموات الىت هي اجلمادات من االرض واملاء وغري 

  .ذلك
أو مل يروا إىل الطري فوقهم صافات : (والكفات قيل هو الطريان السريع، وحقيقته قبض اجلناح للطريان، كما قال

  فالقبض) ويقبضن
  .ههنا كالكفات هناك

والكفت السوق الشديد، واستعمال الكفت يف سوق االبل كاستعمال القبض فيه كقوهلم قبض الراعى االبل 
  ".اكفتوا صبيانكم بالليل : " وراعى قبضة، وكفت اهللا فالنا إىل نفسه كقوهلم قبضه، وىف احلديث

ر لستره االشخاص، والزراع لستره البذر يف االرض، وليس الكفر يف اللغة ستر الشئ، ووصف الليل بالكاف: كفر



والكافور اسم أكمام الثمرة الىت * ألقت ذكاء ميينها يف كافر : * ذلك باسم هلما كما قال بعض أهل اللغة ملا مسع
: عاىلوكفر النعمة وكفراهنا سترها بترك أداء شكرها، قال ت* كالكرم إذ نادى من الكافور : * تكفرها، قال الشاعر

  وأعظم) فال كفران لسعيه(

الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة، والكفران يف جحود النعمة أكثر استعماال، والكفر يف الدين أكثر 
  ويقال منهما كفر) فأىب أكثر الناس إال كفورا -فأىب الظاملون إال كفورا : (والكفور فيهما مجيعا قال

) يبلوين أأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن رىب غىن كرميل: (فهو كافر، قال يف الكفران
أي حتريت كفران نعميت، ) وفعلت فعلتك الىت فعلت وأنت من الكافرين: (وقوله) واشكروا ىل وال تكفرون: (وقال
عمة صار يستعمل وملا كان الكفران يقتضى جحود الن) لئن شكرمت الزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد: (وقال

أي جاحد له وساتر، والكافر على االطالق متعارف فيمن جيحد ) وال تكونوا أول كافر به: (يف اجلحود، قال
: الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثالثتها، وقد يقال كفر ملن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر اهللا عليه، قال

وأكثرهم (وقال ) ومن عمل صاحلا فالنفسهم ميهدون: (لته بقولهيدل على ذلك مقاب) من كفر فعليه كفره(
ومن يكفر بعد ذلك (أي ال تكونوا أئمة يف الكفر فيقتدى بكم، وقوله ) وال تكونوا أول كافر به(وقوله ) الكافرون

الفسق، عىن بالكافر الساتر للحق فلذلك جعله فاسقا، ومعلوم أن الكفر املطلق هو أعم من ) فأولئك هم الفاسقون
  ومعناه من جحد حق اهللا فقد فسق

  .عن أمر ربه بظلمه
وما كفر سليمان ولكن : (وملا جعل كل فعل حممود من االميان جعل كل فعل مذموم من الكفر، وقال يف السحر

وهللا على : (وقال) كل كفار أثيم -إىل قوله  -الذين يأكلون الربا : (وقوله) الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر
إن : (والكفور املبالغ يف كفران النعمة، وقوله) ومن كفر فإن اهللا غىن عن العاملني -إىل قوله  -الناس حج البيت 
إن قيل كيف وصف االنسان ههنا ) ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازى إال الكفور: (وقال) االنسان لكفور

فقوله ) وكره إليكم الكفر(يد، وقال يف موضع بالكفور ومل يرض بذلك حىت أدخل عليه إن والالم وكل ذلك تأك
تنبيه على ما ينطوى عليه االنسان من كفران النعمة وقلة ما يقوم بأداء الشكر، وعلى ) إن االنسان لكفور مبني(

إنا هديناه السبيل إما شاكرا (وقوله ) وقليل من عبادي الشكور(ولذلك قال ) قتل االنسان ما أكفره: (هذا قوله
  فمن سالك سبيل الشكر، ومن) وهديناه النجدين: (تنبيه أنه عرفه الطريقني كما قال) اوإما كفور

أنه مل يزل منذ وجد منطويا ) كان(فمن الكفر ونبه بقوله ) وكان الشيطان لربه كفورا(سالك سبيل الكفر، وقوله 
  .على الكفر
  والكفار

إن اهللا ال يهدى من هو كاذب كفار  -كل كفار أثيم  إن اهللا ال حيب(وقال ) كل كفار عنيد(أبلغ من الكفور لقوله 
والكفار يف مجع الكافر ) إن االنسان لظلوم كفار(وقد أجرى الكفار جمرى الكفور يف قوله ) إال فاجرا كفارا -

د والكفرة يف مجع كافر النعمة أش) وقوله ليغيظ هبم الكفار) أشداء على الكفار(املضاد لالميان أكثر استعماال كقوله 
أال ترى أنه وصف الكفرة بالفجرة ؟ والفجرة قد يقال للفساق من ) أولئك هم الكفرة الفجرة(استعماال وىف قوله 

  .املسلمني
  .أي من االنبياء ومن جيرى جمراهم ممن بذلوا النصح يف أمر اهللا فلم يقبل منهم) جزاء ملن كان كفر(و قوله 



  .قيل عىن بقوله إهنم آمنوا مبوسى مث كفروا مبن بعده) كفروا إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث(وقوله 
  .والنصارى آمنوا بعيسى مث كفروا مبن بعده

  وقيل آمنوا مبوسى مث كفروا مبوسى إذ مل يؤمنوا
ومل يرد أهنم آمنوا ) واكفروا آخره: (إىل قوله) وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى(بغريه، وقيل هو ما قال 

  .كفروا مرتني، بل ذلك إشارة إىل أحوال كثريةمرتني و
وقيل كما يصعد االنسان يف الفضائل يف ثالث درجات ينعكس يف الرذائل يف ثالث درجات واالية إشارة إىل ذلك، 

  .وقد بينته يف كتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة
من كفر باهللا من بعد إميانه (د ولذلك قال ويقال كفر فالن إذا اعتقد الكفر، ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن مل يعتق

ويقال كفر فالن بالشيطان إذا كفر بسببه، وقد يقال ذلك إذا آمن وخالف ) إال من أكره وقلبه مصمئن باالميان
وأكفره إكفارا حكم بكفره، وقد يعرب عن التربى بالكفر حنو ) فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا(الشيطان كقوله 

كمثل غيث (وقوله ) إىن كفرت مبا أشركتموين من قبل: (االية وقوله تعاىل) كفر بعضكم ببعضويوم القيامة ي(
: قيل عىن بالكفار الزراع الهنم يغطون البذر يف التراب ستر الكفار حق اهللا تعاىل بداللة قوله) أعجب الكفار نباته

  يعجب الزراع ليغيظ هبم(
بل عىن الكفار، وخصهم بكوهنم معجبني بالدنيا وزخارفها  والن الكافر ال اختصاص له بذلك وقيل) الكفار

  .وراكنني إليها
وكذلك كفارة غريه من االثام ) ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم(والكفارة ما يغطى االمث ومنه كفارة اليمني حنو قوله 

ري مبنزلة ما مل يعمل والتكفري ستره وتغطيته حىت يص) فكفارته إطعام عشرة مساكني(ككفارة القتل والظهار قال 
ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران حنو التمريض يف كونه إزالة للمرض وتقذية العني يف إزالة القذى عنه، 

  ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا: (قال

يل صغار وق) إن احلسنات يذهنب السيآت(وإىل هذا املعىن أشار بقوله ) نكفر عنكم سيأتكم -لكفرنا عنهم سيأهتم 
: ويقال) ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذى عملوا -الكفرن عنهم سيأهتم : (احلسنات ال تكفر كبار السيآت، وقال

ألقت ذكاء : * كفرت الشمس النجوم سترهتا ويقال الكافر للسحاب الذى يغطى الشمس والليل، قال الشاعر
  *ميينها يف كافر 

كالكرم إذ نادى من : * ام الثمرة أي الىت تكفر الثمرة، قال الشاعروتكفر يف السالح أي تغطى فيه، والكافور أكم
  ).كان مزاجها كافورا: (والكافور الذى هو من الطيب، قال تعاىل* الكافور 
أي كفلها اهللا تعاىل، ومن خفف ) وكفلها زكريا(الكفالة الضمان، تقول تكفلت بكذا وكفلته فالنا وقرئ : كفل

، والكفيل احلظ الذى فيه الكفاية )وقد جعلتم اهللا عليكم كفيال: (تضمنها، قال تعاىلجعل الفعل لزكريا، املعىن 
يؤتكم كفلني من : (أي اجعلين كفال هلا، والكفل الكفيل، قال) فقال أكفلنيها: (كأنه تكفل بأمره حنو قوله تعاىل

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة وىف (يهما بقوله أي كفيلني من نعمته يف الدنيا واالخرة ومها املرغوب إىل اهللا تعاىل ف) رمحته
وقيل مل يعن بقوله كفلني أي نعمتني اثنتني بل أراد النعمة املتوالية املتكفلة بكفايته، ويكون تثنيته على ) االخرة حسنة

  من يشفع: (حد ما ذكرنا يف قوهلم لبيك وسعديك، وأما قوله
ل ههنا ليس مبعىن االول بل هو مستعار من الكفل وهو الشئ فإن الكف) يكن له كفل منها(إىل قوله ) شفاعة حسنة

الردئ، واشتقاقه من الكفل وهو أن الكفل ملا كان مركبا ينبو براكبه صار متعارفا يف كل شدة كالسيساء وهو 



: العظم الناتئ من ظهر احلمار فيقال المحلنك على الكفل وعلى السيساء، والركبنك احلسرى الرزايا، قال الشاعر
راء يعلوهنا بغري وطاء ومعىن االية من ينضم إىل غريه معينا له يف فعلة حسنة يكون له منها * محلناهم على صعبة زو و

  .نصيب، ومن ينضم إىل غريه معينا له يف فعلة سيئة يناله منها شدة
  .وقيل الكفل الكفيل

كفيال بظلمه تنبيها أنه ال ميكنه التخلص ونبه أن من حترى شرا فله من فعله كفيل يسأله كما قيل من ظلم فقد أقام 
  .من عقوبته

  الكفء يف املنزلة والقدر، ومنه الكفاء لشقة تنضح باالخرى فيجلل هبا مؤخر البيت، يقال فالن كفء لفالن: كفؤ

ة يف الفعل، ومنه املكافأة أي املساواة واملقابل) ومل يكن له كفوا أحد: (يف املناكحة أو يف احملاربة وحنو ذلك، قال تعاىل
وفالن كفؤ لك يف املضادة، واال كفاء قلب الشئ كأنه إزالة املساواة، ومنه االكفاء يف الشعر، ومكفأ الوجه أي 
  .كاسد اللون وكفيؤه، ويقال لنتاج االبل ليست تامة كفأة، وجعل فالن إبله كفأتني إذا لقح كل سنة قطعة منها

) إنا كفيناك املستهزئني -وكفى اهللا املؤمنني القتال : (د يف االمر، قالالكفاية ما فيه سد اخللة وبلوغ املرا: كفى
والباء زائدة وقيل معناه اكتف باهللا شهيدا، والكفية من ) كفى اهللا شهيدا(قيل معناه ) وكفى باهللا شهيدا(وقوله 

  .القوت ما فيه كفاية واجلمع كفى، ويقال كافيك فالن من رجل كقولك حسبك من رجل
كل هو لضم أجزاء الشئ وذلك ضربان، أحدمها الضام لذات الشئ وأحواله املختصة به ويفيد معىن لفظ : كل

  :أي بسطا تاما، قال الشاعر) وال تبسطها كل البسط(التمام حنو قوله 
  .إال الفىت يف أدبه أي التام الفتوة* ليس الفىت كل الفىت 

االلف والالم حنو قولك كل القوم، وتارة إىل ضمري ذلك والثاىن الضام للذوات وذلك يضاف تارة إىل مجع معرف ب
 -وكل إنسان ألزمناه (أو إىل نكرة مفردة حنو ) ليظهره على الدين كله(وقوله ) فسجد املالئكة كلهم أمجعون(حنو 

 -كل يف فلك يسبحون (إىل غريها من االيات ورمبا عرى عن االضافة ويقدر ذلك فيه حنو ) وهو بكل شئ عليم
وكال ضربنا له  -وكل من الصابرين  -وكال جعلنا صاحلني  -وكلهم آتيه يوم القيامة فردا  -توه داخرين وكل أ
  .إىل غري ذلك يف القرآن مما يكثر تعداده) االمثال

ومل يرد يف شئ من القرآن وال يف شئ من كالم الفصحاء الكل بااللف والالم وإمنا ذلك شئ جيرى يف كالم 
  .ومن حنا حنوهم املتكلمني والفقهاء

هو اسم ملن عدا الولد، وروى أن النيب صلى اهللا : والكاللة اسم ملا عدا الولد والوالد من الورثة، وقال ابن عباس
  .من مات وليس له ولد وال والد، فجعله امسا للميت وكال القولني صحيح: عليه وسلم سئل عن الكاللة فقال

  فإن
مجيعا وتسميتها بذلك إما الن النسب كل عن اللحوق به أو النه قد حلق به الكاللة مصدر جيمع الوارث واملوروث 

بالعمق كنسبة االب واالبن، والثاىن بالعرض كنسبة : بالعرض من أحد طرفيه وذلك الن االنتساب ضربان، أحدمها
وارث كقول  الكاللة اسم ملا عدا االبوين واالخ، وليس بشئ، وقال بعضهم هو اسم لكل: االخ والعم، قال قطرب

  :الشاعر

ق وللكاللة ما يسيم من أسام االبل إذا أخرجها للمرعى ومل يقصد الشاعر مبا ظنه هذا وإمنا * واملرء يبخل باحلقو 
خص الكاللة ليزهد االنسان يف مجع املال الن ترك املال هلم أشد من تركه لالوالد، وتنبيها أن من خلفت له املال 



لك ما جتمعه فهو للعدو، وتقول العرب مل يرث فالن كذا كاللة ملن ختصص بشئ قد فجار جمرى الكاللة وذلك كقو
عن ابين مناف عبد مشس وهاشم واالكليل مسى بذلك * ورثتم قناة امللك غري كاللة : كان البيه، قال الشاعر
  الطافته بالرأس، يقال

الكالم كذلك وأكل فالن كلت كل الرجل يف مشيته كالال، والسيف عن ضريبته كلوال وكلة، واللسان عن 
  .راحلته والكلكل الصدر

) كمثل الكلب: (الكلب احليوان النباح واالنثى كلبة واجلمع أكلب وكالب وقد يقال للجمع كليب، قال: كلب
: وعنه اشتق الكلب للحرص ومنه يقال هو أحرص من كلب، ورجل كلب) وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(قال 

أي جمنون يكلب بلحوم الناس فيأخذه شبه جنون، ومن عقره كلب أي يأخذه داء شديد احلرص، وكلب كلب 
  .وقد يصيب الكلب البعري* دماءهم من الكلب الشفاء : * فيقال رجل كلب وقوم كلىب، قال الشاعر

أصاب إبله ذلك، وكلب الشتاء اشتد برده وحدته تشبيها بالكلب الكلب، ودهر كلب، : ويقال أكلب الرجل
ض كلبة إذا مل ترو فتيبس تشبيها بالرجل الكلب النه ال يشرب فييبس والكالب واملكلب الذى يعلم ويقال أر

  وأرض مكلبة كثرية الكالب،) وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن: (الكلب، قال
لتصوره  والكلب املسمار يف قائم السيف، والكلبة سري يدخل حتت السري الذى تشد به املزادة فيخرز به، وذلك

* سري صناع يف أدمي تكلبه : * بصورة الكلب يف االصطياد به، وقد كلبت االدمي خرزته، بذلك، قال الشاعر
والكلب جنم يف السماء مشبه بالكلب لكونه تابعا لنجم يقال له الراعى، والكلبتان آلة مع احلدادين مسيا بذلك 

، والكلوب شئ ميسك به، وكالليب البازى خمالبه اشتق من تشبيها بكلبني يف اصطيادمها وثىن اللفظ لكوهنما اثنني
  .الكلب المساكه ما يعلق عليه إمساك الكلب

الكلف االيالع بالشئ، يقال كلف فالن بكذا وأكلفته به جعلته كلفا، والكلف يف الوجه مسى لتصور كلفة : كلف
  به، وتكلف الشئ ما يفعله االنسان بإظهار كلف

يه، وصارت الكلفة يف التعارف امسا للمشقة، والتكلف اسم ملا يفعل مبشقة أو تصنع أو مع مشقة تناله يف تعاط
  وهو ما يتحراه االنسان: تشبع، ولذلك صار التكلف على ضربني، حممود

ليتوصل به إىل أن يصري الفعل الذى يتعاطاه سهال عليه ويصري كلفا به وحمبا له، وهبذا النظر يستعمل التكليف يف 
  .اداتتكلف العب

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من : (مذموم وهو ما يتحراه االنسان مراءاة وإياه عىن بقوله تعاىل: والثاىن
ال يكلف اهللا نفسا إال : (وقوله" أنا وأتقياء أمىت برآء من التكلف : " وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم) املتكلفني
: وقوله) وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم: (آل حنو قولهأي ما يعدونه مشقة فهو سعة يف امل) وسعها

  .االية) فعسى أن تكرهوا شيئا(
الكلم التأثري املدرك بإحدى احلاستني، فالكالم مدرك حباسة السمع، والكلم حباسة البصر، وكلمته جرحته : كلم

الكلم االول مجع كلمة، * يل كأرعب الكلم والكلم االص: * جراحة بان تأثريها وال جتماعهما يف ذلك قال الشاعر
فالكالم يقع على االلفاظ املنظومة * وجرح اللسان كجرح اليد : * والثاىن جراحات واالرعب االوسع، وقال آخر

  .وعلى املعاين الىت حتتها جمموعة، وعند النحويني يقع على اجلزء منه امسا كان أو فعال أو أداة
  وعند كثري من
قع إال على اجلملة املركبة املفيدة وهو أخص من القول فإن القول يقع عندهم على املفردات، والكلمة املتكلمني ال ي



) كربت كلمة خترج من أفواههم: (تقع عندهم على كل واحد من االنواع الثالثة، وقد قيل خبالف ذلك، قال تعاىل
أمل ختلقين بيدك ؟ : " هي قوله: وقال احلسن) ربنا ظلمنا أنفسنا: (قيل هي قوله) فتلقى آدم من ربه كلمات: (وقوله

أمل تسكين جنتك ؟ أمل تسجد ىل مالئكتك ؟ أمل تسبق رمحتك غضبك ؟ أرأيت إن تبت أكنت معيدى إىل اجلنة ؟ 
إنا عرضنا االمانة على السموات : (وقيل هي االمانة املعروضة على السموات واالرض واجلبال يف قوله" نعم : قال

قيل هي االشياء الىت امتحن اهللا إبراهيم هبا ) وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن: (االية، وقوله) لواالرض واجلبا
  .من ذبح ولده واخلتان وغريمها

قيل هي كلمة التوحيد وقيل كتاب اهللا وقيل يعىن به ) إن اهللا يبشرك بيحىي مصدقا بكلمة من اهللا: (وقوله لزكريا
لكونه موجدا بكن املذكور يف قوله ) وكلمته ألقاها إىل مرمي(يف هذه االية، وىف قوله عيسى، وتسمية عيسى بكلمة 

  االية) إن مثل عيسى(
وقيل الهتداء الناس به كاهتدائهم بكالم اهللا تعاىل، وقيل مسى به ملا خصه اهللا تعاىل به يف صغره حيث قال وهو يف 

  إىن عبد اهللا(مهده 
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ذكرا (االية، وقيل مسى كلمة اهللا تعاىل من حيث أنه صار نبيا كما مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم ) آتاىن الكتاب
االية فالكلمة ههنا القضية، فكل قضية تسمى كلمة سواء كان ذلك مقاال أو ) ومتت كلمة ربك(وقوله ) رسوال

اليوم (إشارة إىل حنو قوله ) ومتت كلمة ربك(صدق النه يقال قول صدق وفعل صدق، وقوله فعاال، ووصفها بال
االية، ونبه بذلك أنه ال تنسخ الشريعة بعد هذا، وقيل إشارة إىل ما قال عليه الصالة والسالم ) أكملت لكم دينكم

وقيل الكلمة هي القرآن وتسميته بكلمة  "أول ما خلق اهللا تعاىل القلم فقال له اجر مبا هو كائن إىل يوم القيامة " 
كتسميتهم القصيدة كلمة فذكر أهنا تتم وتبقى حبفظ اهللا تعاىل إياها، فعرب عن ذلك بلفظ املاضي تنبيها أن ذلك يف 

االية، وقيل عىن به ما وعد من ) فإن يكفر هبا هؤالء: (حكم الكائن وإىل هذا املعىن من حفظ القرآن أشار بقوله
  عقاب،الثواب وال

وكذلك حقت كلمة ربك على : (وقوله) بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين: (وعلى ذلك قوله تعاىل
االية، وقيل عىن بالكلمات االيات املعجزات الىت اقترحوها فنبه أن ما أرسل من االيات تام وفيه ) الذين فسقوا
االية، وقيل أراد بكلمة ربك أحكامه الىت حكم ) هذا ائت بقرآن غري(رد لقوهلم ) ال مبدل لكلماته: (بالغ، وقوله

وهذه الكلمة ) ومتت كلمة ربك احلسىن على بىن إسرائيل مبا صربوا: (هبا وبني أنه شرع لعباده ما فيه بالغ، وقوله
وال ول -ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما : (االية، وقوله) ونريد أن منن على الذين: (فيما قيل هي قوله تعاىل

فإشارة إىل ما سبق من حكمه الذى اقتضاه حكمته وأنه ال ) كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضى بينهم
أي حبججه الىت جعلها اهللا تعاىل لكم عليهم سلطانا مبينا، أي ) وحيق اهللا احلق بكلماته: (تبديل لكلماته، وقوله تعاىل

  .حجة قوية
االية، وذلك أن اهللا تعاىل جعل ) قل لن خترجوا معى: (و إشارة إىل ما قاله) يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: (وقوله

  )ذرونا نتبعكم: (قول هؤالء املنافقني
تبديال لكالم اهللا تعاىل، فنبه أن هؤالء ال يفعلون وكيف يفعلون وقد علم اهللا تعاىل منهم أن ال يتأتى ذلك منهم، 

  .وقد سبق بذلك حكمه
ما : (يف الدنيا، والثاىن يف االخرة فما يف الدنيا فعلى مانبه عليه بقوله: على ضربني، أحدمهاومكاملة اهللا تعاىل العبد 
االية، وما يف االخرة ثواب للمؤمنني وكرامة هلم ختفى علينا كيفيته، ونبه أنه حيرم ذلك ) كان لبشر أن يكلمه اهللا

  )حيرفون الكلم عن مواضعه(: االية وقوله) إن الذين يشترون بعهد اهللا(على الكافرين بقوله 

مجع الكلمة، وقيل إهنم كانوا يبدلون االلفاظ ويغريوهنا، وقيل إنه كان من جهة املعىن وهو محله على غري ما قصد به 
وقال الذين ال يعلمون : (واقتضاه وهذا أمثل القولني فإن اللفظ إذا تداولته االلسنة واشتهر يصعب تبديله، وقوله

أرنا اهللا : (إىل قوله) يسألك أهل الكتاب(أي لوال يكلمنا اهللا مواجهة وذلك حنو قوله ) و تأتينا آيةلوال يكلمنا اهللا أ
  ).جهرة
) كال(إىل قوله ) أفرأيت الذى كفر: (كال ردع وزجر وإبطال لقول القائل، وذلك نقيض إى يف االثبات، قال: كال
  وقال



  ).كال ملا يقض ما أمره(لك من االيات، وقال إىل غري ذ) لعلى أعمل صاحلا فيما تركت كال: (تعاىل
قل من : (الكالءة حفظ الشئ وتبقيته، يقال كألك اهللا وبلغ بك أكأل العمر، واكتألت بعيىن كذا قال: كال

االية واملكأل موضع حتفظ فيه السفن، والكالء موضع بالبصرة مسى بذلك الهنم يكالون سفنهم هناك ) يكلؤكم
  .لئوعرب عن النسيئة بالكا

  .هنى عن الكالئ بالكالئ: وروى أنه عليه الصالة والسالم
  .والكأل العشب الذى حيفظ ومكان مكأل وكالئ يكثر كلؤه

كال يف التثنية ككل يف اجلمع وهو مفرد اللفظ مثىن املعىن عرب عنه بلفظ الواحد مرة اعتبارا بلفظه، وبلفظ : كال
  .ويقال يف املؤنث كلتا) عندك الكرب أحدمها أو كالمهاإما يبلغن : (االثنني مرة اعتبارا مبعناه قال

ومىت أضيف إىل اسم ظاهر بقى ألفه على حالته يف النصب واجلر والرفع، وإذا أضيف إىل مضمر قلبت يف النصب 
  .وتقول يف الرفع جاءين كالمها) كلتا اجلنتني آتت أكلها(رأيت كليهما ومررت بكليهما، قال : واجلر ياء، فيقال

كم عبارة عن العدد ويستعمل يف باب االستفهام وينصب بعده االسم الذى مييز به حنو، كم رجال ضربت ؟ : كم
كم رجل ؟ ويقتضى معىن الكثرة، وقد يدخل من يف : ويستعمل يف باب اخلرب وجير بعده االسم الذى مييز به حنو

والكم ما يغطى اليد من ) رية كانت ظاملةوكم قصمنا من ق -وكم من قرية أهلكناها : (االسم الذى مييز بعده حنو
  .والكمة ما يغطى الرأس كالقلنسوة) والنخل ذات االكمام: (القميص، والكم ما يغطى الثمرة ومجعه أكمام قال

: كمال الشئ حصول ما فيه الغرض منه فإذا قيل كمل ذلك فمعناه حصل ما هو الغرض منه وقوله: كمل
  .تنبيها أن ذلك غاية ما يتعلق به صالح الولد) كاملنيوالوالدات يرضعن أوالدهن حولني (

  .تنبيها أنه حيصل هلم كمال العقوبة) ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة: (وقوله
  )تلك عشرة كاملة(وقوله 

 قيل إمنا ذكر العشرة ووصفها بالكاملة ال ليعلمنا أن السبعة والثالثة عشرة بل ليبني أن حبصول صيام العشرة حيصل
  كمال الصوم القائم

مقام اهلدى، وقيل إن وصفه العشرة بالكاملة استطراد يف الكالم وتنبيه على فضيلة له فيما بني علم العدد وأن 
  .العشرة أول عقد ينتهى إليه العدد فيكمل وما بعده يكون مكررا مما قبله فالعشرة هي العدد الكامل

: كن* كمهت عيناه حىت ابيضتا : * ال ملن تذهب عينه، قالاالكمه هو الذى يولد مطموس العني وقد يق: كمه
كننت الشئ كنا جعلته يف كن وخص كننت مبا يستر ببيت أو ثوب وغري ذلك من : الكن ما حيفظ فيه الشئ، يقال

أو أكننتم : (وأكننت مبا يستر يف النفس قال تعاىل) كأهنم لؤلؤ مكنون -كأهنن بيض مكنون : (االجسام، قال تعاىل
والكنان الغطاء الذى يكن فيه الشئ ) وجعل لكم من اجلبال أكنانا: (ومجع الكن أكنان، قال تعاىل) أنفسكم يف

قيل ) وقالوا قلوبنا يف أكنة: (وقوله تعاىل) وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه: (واجلمع أكنة حنو غطاء وأغطية، قال
إنه لقرآن كرمي يف كتاب : (االية وقوله) يا شعيب ما نفقه(: معناه يف غطاء عن تفهم ما تورده علينا كما قالوا

  قيل عىن بالكتاب) مكنون
وإنا له : (املكنون اللوح احملفوظ، وقيل هو قلوب املؤمنني، وقيل ذلك إشارة إىل كونه حمفوظا عند اهللا تعاىل كما قال

ت حمصنة لكوهنا يف حصن من حفظ ومسيت املرأة املتزوجة كنة لكوهنا يف كن من حفظ زوجها كما مسي) حلافظون
  .زوجها، والكنانة جعبة غري مشقوقة

  .أي كفور لنعمته كقوهلم أرض كنود إذا مل تنبت شيئا) إن االنسان لربه لكنود: (قوله تعاىل: كند



الكنز جعل املال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر يف الوعاء، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه : كنز
  .، وناقة كناز مكتنزة اللحمالتمر
لوال أنزل عليه : (وقوله) فذوقوا ما كنتم تكنزون: (أي يدخروهنا، وقوله) والذين يكنزون الذهب والفضة: (وقوله
  .قيل كان صحيفة علم) وكان حتته كنز هلما(أي مال عظيم ) كنز
  .االية) إن أصحاب الكهف: (الكهف الغار يف اجلبل ومجعه كهوف، قال: كهف
  ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن: (الكهل من وخطه الشيب، قال: لكه

: كهن* مؤزر هبشيم النبت مكتهل : * واكتهل النبات إذا شارف اليبوسة مشارفة الكهل الشيب، قال) الصاحلني
  الكاهن هو الذى خيرب باالخبار املاضية اخلفية بضرب من الظن، والعراف

ى حنو ذلك ولكون هاتني الصناعتني مبنيتني على الظن الذى خيطئ ويصيب قال عليه الذى خيرب باالخبار املستقبلة عل
ويقال كهن فالن " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا قال فقد كفر مبا أنزل على أىب القاسم : " الصالة والسالم

ن قليال ما وال بقول كاه(كهانة إذا تعاطى ذلك وكهن إذا ختصص بذلك، وتكهن تكلف ذلك، قال تعاىل 
  ).تذكرون
والكوبة الطبل الذى ) بأكواب وأباريق وكأس من معني: (الكوب قدح ال عروة له ومجعه أكواب، قال: كوب

  .يلعب به
الكيد ضرب من االحتيال وقد يكون مذموما وممدوحا وإن كان يستعمل يف املذموم أكثر وكذلك االستدراج : كيد

: قال بعضهم) وأملى هلم إن كيدى متني: (وقوله) ذلك كدنا ليوسفك: (واملكر ويكون بعض ذلك حممودا، قال
  أراد بالكيد العذاب،

إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثا إن اهللا ال يهدى كيد (والصحيح أنه هو االمالء واالمهال املؤدى إىل العقاب كقوله 
الكيدن (د يوسف بأخيه وقوله فخص اخلائنني تنبيها أنه قد يهدى كيد من مل يقصد بكيده خيانة ككي) اخلائنني
  .أي الريدن هبا سوءا) أصنامكم

فأمجعوا  -كيد ساحر (وقال ) فإن كان لكم كيد فكيدون(وقوله ) فأرادوا به كيدا فجعلناهم االسفلني: (وقال
  .ويقال فالن يكيد بنفسه أي جيود هبا وكاد الزند إذا تباطأ بإخراج ناره) كيدكم

ل كاد يفعل إذا مل يكن قد فعل، وإذا كان معه حرف نفى يكون ملا قد وقع ويكون ووضع كاد ملقاربة الفعل، يقا
يكاد  -تكاد السموات  -وإن كادوا  -لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال : (قريبا من أن ال يكون حنو قوله تعاىل

متأخرا عنه حنو والفرق بني أن يكون حرف النفى متقدما عليه أو ) إن كدت لتردين -يكادون يسطون  -الربق 
قد كاد من : * وقلما يستعمل يف كاد أن إال يف ضرورة الشعر، قال) ال يكادون يفقهون -وما كادوا يفعلون (

  *طول البلى أن ميحصا 
  .أي ميضى ويدرس

يكور الليل على النهار ويكور النهار على : (كور الشئ إدارته وضم بعضه إىل بعض ككور العمامة، وقوله: كور
  .إشارة إىل جريان الشمس يف مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادمهاف) الليل

وطعنه فكوره إذا ألقاه جمتمعا، واكتار الفرس إذا أدار ذنبه يف عدوه، وقيل البل كثرية كور، وكوارة النحل معروفة 
  .والكور الرحل، وقيل لكل مصر كورة وهى البقعة الىت جيتمع فيها قرى وحمال



والكأس االناء مبا فيه من الشراب ومسى كل واحد منهما بانفراده ) كأس كان مزاجها زجنبيال من(قال : كأس
  كأسا، يقال

وكأست الناقة تكؤس إذا مشت على ثالثة ) وكأس من معني(شربت كأسا، وكأس طيبة يعىن هبا الشراب، قال 
، ومسى الغدر كيسان تصورا أنه ضرب قوائم، والكيس جودة القرحية، وأكأس الرجل وأكيس إذا ولد أوالدا أكياسا

من استعمال الكيس أو الن كيسان كان رجال عرف بالغدر مث مسى كل غادر به كما أن اهلالكى كان حدادا عرف 
  باحلدادة

  .مث مسى كل حداد هالكيا
ال  كيف لفظ يسأل به عما يصح أن يقال فيه شبيه وغري شبيه كاالبيض واالسود والصحيح والسقيم، وهلذا: كيف

يصح أن يقال يف اهللا عزوجل كيف، وقد يعرب بكيف عن املسئول عنه كاالسود واالبيض فإنا نسميه كيف، وكل ما 
كيف تكفرون باهللا (أخرب اهللا تعاىل بلفظة كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخا حنو 

 -فانظر كيف بدأ اخللق  -ضربوا لك االمثال  انظر كيف -كيف يكون للمشركني عهد  -كيف يهدى اهللا  -
  ).أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق مث يعيده(

  .الكيل كيل الطعام: كيل
يقال كلت له الطعام إذا توليت ذلك له، وكلته الطعام إذا أعطيته كيال، واكتلت عليه أخذت منه كيال، قال اهللا 

وذلك إن كان خمصوصا بالكيل فحث ) ناس يستوفون وإذا كالوهمويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على ال: (تعاىل
مقدار ) كيل بعري -فأرسل معنا أخانا نكتل  -فأوف الكيل (على حترى العدل يف كل ما وقع فيه أخذ ودفع وقوله 

  .محل بعري
ن اهللا بكل وكا(كان عبارة عما مضى من الزمان وىف كثري من وصف اهللا تعاىل تنبئ عن معىن االزلية، قال : كان

وما استعمل منه يف جنس الشئ متعلقا بوصف له هو موجود فيه فتنبيه ) وكان اهللا على كل شئ قديرا -شئ عليما 
وكان االنسان  -وكان االنسان كفورا (على أن ذلك الوصف الزم له، قليل االنفكاك منه حنو قوله يف االنسان 

على أن ذلك الوصف الزم له قليل االنفكاك منه، وقوله يف فذلك تنبيه ) وكان االنسان أكثر شئ جدال -قتورا 
وإذا استعمل يف الزمان املاضي ) وكان الشيطان لربه كفورا -وكان الشيطان لالنسان خذوال (وصف الشيطان 

فقد جيوز أن يكون املستعمل فيه بقى على حالته كما تقدم ذكره آنفا، وجيوز أن يكون قد تغري حنو كان فالن كذا 
كان يف أول ما : ار كذا وال فرق بني أن يكون الزمان املستعمل فيه كان قد تقدم تقدما كثريا حنو أن تقولمث ص

أوجد اهللا تعاىل، وبني أن يكون يف زمان قد تقدم بآن واحد عن الوقت الذى استعملت فيه كان حنو أن تقول كان 
  لزمان أدىن وقت وهلذاآدم كذا، وبني أن يقال كان زيد ههنا، ويكون بينك وبني ذلك ا

  .فأشار بكان أن عيسى وحالته الىت شاهده عليها قبيل) كيف نكلم من كان يف املهد صبيا(صح أن يقال 
وليس قول من قال هذا إشارة إىل احلال بشئ الن ذلك إشارة إىل ما تقدم لكن إىل زمان يقرب من زمان قوهلم 

  .هذا
معىن احلال وليس ذلك بشئ بل إمنا ذلك إشارة إىل أنكم كنتم كذلك فقد قيل معىن كنتم ) كنتم خري أمة: (وقوله

فقد قيل معناه حصل ووقع، والكون يستعمله بعض الناس ) وإن كان ذو عسرة: (يف تقدير اهللا تعاىل وحكمه، وقوله
  .يف استحالة جوهر إىل ما هو دونه وكثري من املتكلمني يستعملونه يف معىن االبداع



لنحويني فعلولة وأصله كونونة وكرهوا الضمة والواو فقلبوا، وعند سيبويه كيونونة على وزن وكينونة عند بعض ا
فيعلولة، مث أدغم فصار كينونة مث حذف فصار كينونة كقوهلم يف ميت ميت وأصل ميت ميوت ومل يقولوا كينونة 

  .على االصل كما قالوا ميت لثقل لفظها
  يف كالمهم تومهت امليم أصلية فقيل متكن كماواملكان قيل أصله من كان يكون فلما كثر 

  ).فما استكانوا لرهبم: (قيل يف املسكني متسكن، واستكان فالن تضرع وكأنه سكن وترك الدعة لضراعته، قال
: وكى علة لفعل الشئ وكيال النتفائه، حنو) فتكوى هبا جباههم وجنوهبم: (كويت الدابة بالنار كيا، قال: كوى

  ).كيال يكون دولة(
: معناه وصفهم كوصفه وقوله) مثلهم كمثل صفوان عليه تراب: (الكاف للتشبيه والتمثيل، قال تعاىل: كاف

االية فإن ذلك ليس بتشبيه وإمنا هو متثيل كما يقول النحويون مثال فاالسم كقولك زيد أي ) كالذى ينفق ماله(
  .وليس كل تشبيه متثيالمثاله قولك زيد والتمثيل أكثر من التشبيه الن كل متثيل تشبيه، 

اللب العقل اخلالص من الشوائب ومسى بذلك لكونه خالص ما يف االنسان من معانيه كاللباب : كتاب الالم لب
  .واللب من الشئ، وقيل هو ما زكى من العقل فكل لب عقل وليس كل عقل لبا

  وهلذا علق اهللا تعاىل االحكام الىت ال يدركها إال العقول
وحنو ذلك من االيات، ) أولوا االلباب: (إىل قوله) ومن يؤت احلكمة فقد أوتى خريا: (لباب حنو قولهالزكية بأوىل اال

  .ولب فالن يلب صار ذا لب
  .وقالت امرأة يف ابنها اضربه كى يلب ويقود اجليش ذا اللجب

ن يلقى لبته فيه أي ورجل ألبب من قوم ألباء، وملبوب معروف باللب، وألب باملكان أقام وأصله يف البعري وهو أ
صدره، وتلبب إذا حتزم وأصله أن يشد لبته، ولببته ضربت لبته ومسى اللبة لكونه موضع اللب، وفالن يف لبب 

  .رخى أي يف سعة
وقوهلم لبيك قيل أصله من لب باملكان وألب أقام به وثىن النه أراد إجابة بعد إجابة، وقيل أصله لبب فأبدل من 

نيت وأصله تظننت، وقيل هو من قوهلم امرأة لبة أي حمبة لولدها، وقيل معناه إخالص لك أحد الباآت ياء حنو تظ
  .بعد إخالص من قوهلم لب الطعام أي خالصه ومنه حسب لباب

كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو : (قال) فلبثت سنني -فلبث فيهم ألف سنة : (لبث باملكان أقام به مالزما له، قال: لبث
  مل يلبثوا إال -ا ربكم أعلم مبا لبثتم قالو -بعض يوم 

  ).ما لبثوا يف العذاب املهني -مل يلبثوا إال ساعة  -عشية 
أي جمتمعة، الواحدة لبدة كاللبد املتلبد أي اجملتمع، وقيل معناه كانوا يسقطون ) يكونون عليه لبدا: (قال تعاىل: لبد

  .عض للتزاحم عليه، ومجع اللبد ألباد ولبودعليه سقوط اللبد، وقرئ لبدا أي متلبدا ملتصقا بعضها بب
وقد ألبدت السرج جعلت له لبدا وألبدت الفرس ألقيت عليه اللبد حنو أسرجته وأجلمته وألببته، واللبدة القطعة 

  .منها
وقيل هو أمنع من لبدة االسد أي من صدره، ولبد الشعر وألبد باملكان لزمه لزوم لبده، ولبدت االبل لبدا أكثرت 

  .لكال حىت أتعبهامن ا



أي كثريا متلبدا، وقيل ما له سبد وال لبد، ولبد طائر من شأنه أن يلصق باالرض وآخر نسور ) ماال لبدا: (وقوله
لقمان كان يقال له لبد، وألبد البعري صار ذا لبد من الثلط وقد يكىن بذلك عن حسنه لداللة ذلك منه على خصبه 

  .د أي يف جوالق صغريومسنه، وألبدت القربة جعلتها يف لبي
  لبس الثوب استتر به وألبسه غريه: لبس
) قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم: (واللباس واللبوس واللبس ما يلبس، قال تعاىل) يلبسون ثيابا خضرا(ومنه 

وجعل اللباس لكل ما يغطى من االنسان عن قبيح فجعل الزوج لزوجه لباسا من حيث إنه مينعها ويصدها عن 
فدى : * فسما هن لباسا كما مساها الشاعر إزارا يف قوله) هن لباس لكم وأنتم لباس هلن: (عاطى قبيح، قال تعاىلت

: وقوله) ولباس التقوى: (وجعل التقوى لباسا على طريق التمثيل والتشبيه، قال تعاىل* لك من أخى ثقة إزارى 
، وجعل اجلوع واخلوف لباسا على )س اجلوع واخلوففأذاقها اهللا لبا(يعىن به الدرع وقوله ) صنعة لبوس لكم(

: * التجسيم والتشبيه تصويرا له، وذلك حبسب ما يقولون تدرع فالن الفقر ولبس اجلوع وحنو ذلك، قال الشاعر
  .نوع من برود اليمن يعىن به شعرا* وكسوهتم من خري برد منجم 

ستر الشئ ويقال ذلك يف املعاين، يقال لبست عليه  من اللبس أي الستر وأصل اللبس) ولباس التقوى(وقرأ بعضهم 
  -وال تلبسوا احلق بالباطل (وقال ) وللبسنا عليهم ما يلبسون: (أمره، قال

ويقال يف االمر لبسة أي التباس والبست االمر إذا ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم -مل تلبسون احلق بالباطل 
: لنب* وبعد املشيب طول عمر وملبسا : * فالن ملبس أي مستمتع، قال الشاعرزاولته والبست فالنا خالطته وىف 

، والبن كثر عنده )من بني فرث ودم لبنا خالصا(وقال ) وأهنار من لنب مل يتغري طعمه: (اللنب مجعه ألبان، قال تعاىل
  .لنب ولبنته سقيته إياه وفرس ملبون، وألنب فالن كثر لبنه فهو ملنب

  .هى ملنب إذا كثر لبنها إما خلقة وإما أن يترك يف ضرعها حىت يكثر، وامللنب ما جيعل فيه اللنبوألبنت الناقة ف
  .وأخوه بلبان أمه، قيل وال يقال بلنب أمه أي مل يسمع ذلك من العرب، وكم لنب غنمك ؟ أي ذوات الدر منها

وأما اللنب الذى يبىن به فليس من ذلك يف  واللبان الصدر، واللبانة أصلها احلاجة إىل اللنب مث استعمل يف كل حاجة،
  .شئ، الواحدة لبنة، يقال لبنه يلبنه، واللبان ضاربه

  اللجاج التمادي والعناد يف تعاطى الفعل املزجور عنه وقد جل يف االمر يلج جلاجا،: جل

ومنه جلة ) ونفوربل جلوا يف عتو  -ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا يف طغياهنم يعمهون : (قال تعاىل
الصوت بفتح الالم أي تردده وجلة البحر بالضم تردد أمواجه، وجلة الليل تردد ظالمه، ويقال يف كل واحد جل 

منسوب إىل جلة البحر، وما روى وضع اللج على قفى، أصله قفاى فقلب االلف ياء وهو ) يف حبر جلى(وجل، قال 
يلجلج مضغة : * التردد يف الكالم وىف ابتالع الطعام، قال الشاعرلغة فعبارة عن السيف املتموج ماؤه، واللجلجة 

أي غري منضج ورجل جللج وجلالج يف كالمه تردد، وقيل احلق أبلج والباطل جللج أي ال يستقيم يف * فيها أنيض 
  .قوله قائله وىف فعل فاعله بل يتردد فيه

أحلده وقد حلدت امليت وأحلدته جعلته يف اللحد، اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد حلد القرب حفره كذلك و: حلد
لسان الذى يلحدون : (ويسمى اللحد ملحدا وذلك اسم موضع من أحلدته، وحلد بلسانه إىل كذا مال، قال تعاىل

  )يلحدون(من حلد وقرئ ) إليه
ك باالسباب، فاالول إحلاد إىل الشرك باهللا، واحلاد إىل الشر: من أحلد، وأحلد فالن مال عن احلق، واالحلاد ضربان
  .يناىف االميان ويبطله، والثاىن يوهن عراه وال يبطله



، واالحلاد يف )الذين يلحدون يف أمسائه(وقوله ) ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم(ومن هذا النحو قوله 
  .أحدمها أن يوصف مبا ال يصح وصفه به: أمسائه على وجهني

أي ) ولن جتد من دونه ملتحدا: (لى ما ال يليق به، والتحد إىل كذا مال إليه، قال تعاىلأن يتأول أوصافه ع: والثاىن
  .التجاء أو موضع التجاء
  .مال يف أحد جانبيه: وأحلد السهم اهلدف

، أي إحلاحا ومنه استعري أحلف شاربه إذا بالغ يف تناوله وجزه وأصله من )ال يسألون الناس إحلافا(قال : حلف
  .ا يتغطى به، يقال أحلفته فالتحفاللحاف وهو م

ويقال أحلقت ) وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم -الذين مل يلحقوا هبم من خلفهم : (حلقته وحلقت به أدركته، قال: حلق
وقيل هو من أحلقت به كذا " إن عذابك بالكفار ملحق " يقال أحلقه مبعىن حلقه وعلى هذا قوله : كذا، قال بعضهم
  عذاب تعظيمافنسب الفعل إىل ال

  .له، وكىن عن الدعى بامللحق
وحلم الرجل كثر عليه اللحم فضخم فهو حليم والحم، ) وحلم اخلنزير(اللحم مجعه حلام وحلوم وحلمان، قال : حلم

ضرى باللحم ومنه باز حلم وذئب حلم أي كثري أكل اللحم : وشاحم صار ذا حلم وشحم حنو البن وتامر، وحلم
وأحلمه أطعمه اللحم وبه شبه املرزوق من الصيد " إن اهللا يبغض قوما حلمني " وىف احلديث وبيت حلم أي فيه حلم، 
  فقيل ملحم وقد يوصف

املرزوق من غريه به، وبه شبه ثوب ملحم إذا تداخل سداه ويسمى ذلك الغزل حلمة تشبيها بلحمة البازى، ومنه 
م، وحلمت اللحم عن العظم قشرته، وحلمت وشجة متالمحة اكتست اللح" الوالء حلمة كلحمة النسب " قيل 

الشئ وأحلمته والمحت بني الشيئني ألمتهما تشبيها باجلسم إذا صار بني عظامه حلم يلحم به، واللحام ما يلحم به 
االناء وأحلمت فالنا قتلته وجعلته حلما للسباع، وأحلمت الطائر أطعمته اللحم، وأحلمتك فالنا أمكنتك من شتمه 

  أحيب أحدكم أن يأكل حلم: (تسمية االغتياب والوقيعة بأكل اللحم، حنو قولهوثلبه وذلك ك
  .، وفالن حليم فعيل كأنه جعل حلما للسباع، وامللحمة املعركة، واجلمع املالحم)أخيه ميتا

اللحن صرف الكالم عن سننه اجلارى عليه إما بإزالة االعراب أو التصحيف وهو املذموم وذلك أكثر : حلن
، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه مبعناه إىل تعريض وفحوى وهو حممود عند أكثر االدباء من حيث استعماال

) ولتعرفنهم يف حلن القول: (وإياه قصد بقوله تعاىل* وخري احلديث ما كان حلنا : * البالغة وإياه قصد الشاعر بقوله
أي ألسن " ل بعضكم أحلن حبجته من بعض لع: " حلن، وىف احلديث: ومنه قيل للفطن مبا يقتضى فحوى الكالم
  .وأفصح وأبني كالما وأقدر على احلجة

وأصل االلد ) ولتنذر به قوما لدا(وقال ) وهو ألد اخلصام: (االلد اخلصيم الشديد التأىب ومجعه لد، قال تعاىل: لدد
ت، واللدود ما سقى الشديد اللد أي صفحة العنق وذلك إذا مل ميكن صرفه عما يريده، وفالن يتلدد أي يتلف

  .االنسان من دواء يف أحد شقى وجهه وقد التددت ذلك
لدن أخص من عند النه يدل على ابتداء هناية حنو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إىل غروهبا فيوضع لدن : لدن

  .موضع هناية الفعل
أبلغ من عند وأخص، قال  وقد يوضع موضع عند فيما حكي، يقال أصبت عنده ماال ولدنه ماال، قال بعضهم لدن

واجعل ىل من  -فهب ىل من لدنك وليا  -ربنا آتنا من لدنك رمحة  -فال تصاحبين قد بلغت من لدىن عذرا : (تعاىل



  .ويقال من لدن، ولد، ولد، ولدى) لتنذر بأسا شديدا من لدنه -علمناه من لدنا علما  -لدنك سلطانا نصريا 
  .واللدن اللني

  ).وألفيا سيدها لدى الباب(قال  لدى يقارب لدن،: لدى
  ويعرب بالالزب عن) من طني الزب(الالزب الثابت الشديد الثبوت، قال تعاىل : لزب

  .الواجب فيقال ضربة الزب، واللزبة السنة اجلدبة الشديدة ومجعها اللزبات
 من اهللا تعاىل أو من إلزام بالتسخري: لزوم الشئ طول مكثه ومنه يقال لزمه يلزمه لزوما، وااللزام ضربان: لزم

  االنسان، وإلزام
) فسوف يكون لزاما(وقوله ) وألزمهم كلمة التقوى(وقوله ) أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون(باحلكم واالمر حنو قوله 

  ).ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى(أي الزما وقوله 
يعىن به من قوة لسانه فإن العقدة مل تكن يف اجلارحة ) ينواحلل عقدة من لسا(اللسان اجلارحة وقوهتا وقوله : لسن

) فإمنا يسرناه بلسانك(وإمنا كانت يف قوته الىت هي النطق به، ويقال لكل قوم لسان ولسن بكسر الالم أي لغة، قال 
ختالف فاختالف االلسنة إشارة إىل اختالف اللغات وإىل ا) واختالف ألسنتكم وألوانكم -بلسان عريب مبني (وقال 

  .النغمات، فإن لكل إنسان نغمة خمصوصة مييزها السمع كما أن له صورة خمصوصة مييزها البصر
اللطيف إذا وصف به اجلسم فضد اجلثل وهو الثقيل، يقال شعر جثل أي كثري، ويعرب باللطافة واللطف عن : لطف

اسة تدركه، ويصح أن يكون وصف اهللا احلركة اخلفيفة وعن تعاطى االمور الدقيقة، وقد يعرب باللطائف عما ال احل
  تعاىل به على هذا الوجه وأن يكون

  .ملعرفته بدقائق االمور، وأن يكون لرفقه بالعباد يف هدايتهم
أي حيسن االستخراج تنبيها على ما أوصل إليه يوسف ) إن رىب لطيف ملا يشاء -اهللا لطيف بعباده : (قال تعاىل

وقد " هتادوا حتابوا "  عن التحف املتوصل هبا إىل املودة باللطف، وهلذا قال حيث ألقاه إخوته يف اجلب، وقد يعرب
  .ألطف فالن أخاه بكذا

أي تتلظى، ولظى غري مصروفة اسم ) نارا تلظى: (اللظى اللهب اخلالص، وقد لظيت النار وتلظت، قال تعاىل: لظى
  ).إهنا لظى(جلهنم قال تعاىل 

السائل، وقد لعب يلعب لعبا سال لعابه، ولعب فالن إذا كان فعله غري  أصل الكلمة اللعاب وهو البزاق: لعب
) وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا -وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب (قاصد به مقصدا صحيحا يلعب لعبا قال 

وما خلقنا  -الالعبني قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من  -أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون (وقال 
  واللعبة للمرة الواحدة واللعبة احلالة الىت عليها الالعب،) السموات واالرض وما بينهما العبني

ورجل تلعابة ذو تلعب، واللعبة ما يلعب به، وامللعب موضع اللعب، وقيل لعاب النحل للعسل، ولعاب الشمس ما 
  يرى يف اجلو

  .ه يلعب بالظلكنسج العنكبوت، ومالعب ظله طائر كأن
اللعن الطرد واالبعاد على سبيل السخط وذلك من اهللا تعاىل يف االخرة عقوبة وىف الدنيا انقطاع من قبول : لعن

واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان  -أال لعنة اهللا على الظاملني (رمحته وتوفيقه، ومن االنسان دعاء على غريه، قال 
  .واللعنة الذى يلتعن كثريا) ويلعنهم الالعنون -من بىن إسرائيل لعن الذين كفروا  -من الكاذبني 



  .واللعنة الذى يلعن كثريا، والتعن فالن لعن نفسه، والتالعن واملالعنة أن يلعن كل واحد منهما نفسه أو صاحبه
وا إن لعل طمع وإشفاق، وذكر بعض املفسرين أن لعل من اهللا واجب وفسر يف كثري من املواضع بكى، وقال: لعل

  الطمع واالشفاق ال يصح على اهللا تعاىل ولعل وإن كان طمعا فإن ذلك يقتضى يف كالمهم تارة طمع املخاطب،
  .وتارة طمع غريمها

لعله يتذكر أو : (فذلك طمع منهم، وقوله يف فرعون) لعلنا نتبع السحرة: (فقوله تعاىل فيما ذكر عن قوم فرعون
  .هرون، ومعناه فقوال له قوال لينا راجيني أن يتذكر أو خيشىفإطماع ملوسى عليه السالم مع ) خيشى

) فلعلك باخع نفسك: (أي يظن بك الناس ذلك وعلى ذلك قوله) فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك: (وقوله تعاىل
ته يرجون رمح: (أي اذكروا اهللا راجني الفالح كما قال يف صفة املؤمنني) واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون: (وقال

  ).وخيافون عذابه
وسهم لغب إذا ) وما مسنا من لغوب: (اللغوب التعب والنصب، يقال أتانا ساغبا الغبا أي جائعا تعبا، قال: لغب

  .كان قذذه ضعيفة، ورجل لغب ضعيف بني اللغابة
ب وهو مل أنثت الكتا: فالن لغوب أمحق جاءته كتايب فاحتقرها، أي ضعيف الرأى فقيل له يف ذلك: وقال أعرايب

  .مذكر ؟ فقال أو ليس صحيفة
اللغو من الكالم ما ال يعتد به وهو الذى يورد ال عن روية وفكر فيجرى جمرى اللغا وهو صوت العصافري : لغا

  وحنوها من الطيور،
يقال لغيت تلغى حنو لقيت تلقى، * عن اللغا ورفث التكلم : * لغو ولغا حنو عيب وعاب وأنشدهم: قال أبو عبيدة

ال  -وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه : (وقال) ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا: (مى كل كالم قبيح لغوا، قالوقد يس
أي ) وإذا مروا باللغو مروا كراما(وقوله ) والذين هم عن اللغو معرضون: (وقال) يسمعون فيها لغوا وال تأثيما

  .غو مل خيوضوا معهمكنوا عن القبيح مل يصرحوا، وقيل معناه إذا صادفوا أهل الل
  ويستعمل اللغو

ال : (فيما ال يعتد به ومنه اللغو يف االميان أي ما ال عقد عليه وذلك ما جيرى وصال للكالم بضرب من العادة، قال
إذا مل تعمد عاقدات * ولست مبأخوذ بلغو تقوله : ومن هذا أخذ الشاعر فقال) يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم

أي لغوا فجعل اسم الفاعل وصفا للكالم حنو كاذبة، وقيل ملا ال يعتد به يف ) ال تسمع فيها الغية: (العزائم وقوله
  الدية من االبل لغو،

ولغى بكذا أي هلج به هلج العصفور بلغاه أي بصوته، ومنه قيل * كما ألغيت يف الدية احلوارا : * وقال الشاعر
  .للكالم الذى يلهج به فرقة فرقة لغة

أي منضما بعضكم إىل بعض، يقال لففت الشئ لفا وجاءوا ومن لف لفهم أي ) جئنا بكم لفيفا: (عاىلقال ت: لفف
) والتفت الساق بالساق(أي التف بعضها ببعض لكثرة الشجر، قال ) وجنات ألفافا: (من انضم إليهم، وقوله

س، ولف رأسه يف ثيابه والطائر وااللف الذى يتداىن فخذاه من مسنه، وااللف أيضا السمني الثقيل البطئ من النا
رأسه حتت جناحه، واللفيف من الناس اجملتمعون من قبائل شىت ومسى اخلليل كل كلمة اعتل منها حرفان أصليان 

  .لفيفا
أي تصرفنا ومنه التفت فالن إذا عدل عن قبله ) قالوا أجئتنا لتلفتنا: (يقال لفته عن كذا صرفه عنه، قال تعاىل: لفت

  .لفوت تلفت من زوجها إىل ولدها من غريه، واللفيتة ما يغلظ من العصيدة بوجهه، وامرأة



  .وعنه استعري لفحته بالسيف) تلفح وجوههم النار(يقال لفحته الشمس والسموم، قال : لفح
اللفظ بالكالم مستعار من لفظ الشئ من الفم، ولفظ الرحى الدقيق، ومنه مسى الديك الالفظة لطرحه بعض : لفظ

  ).ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد: (ه للدجاج، قال تعاىلما يلتقط
  ).وألفيا سيدها -قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا : (ألفيت وجدت، قال اهللا: لفى
اللقب اسم يسمى به االنسان سوى امسه االول ويراعى فيه املعىن خبالف االعالم، وملراعاة املعىن فيه قال : لقب

ضرب على سبيل التشريف : إال ومعناه إن فتشت يف لقبه واللقب ضربان* أبصرت عيناك ذا لقب وقلما : الشاعر
  ).وال تنابزوا بااللقاب: (كألقاب السالطني، وضرب على سبيل النبز وإياه قصد بقوله

  يقال لقحت الناقة تلقح لقحا ولقاحا: لقح

  وكذلك الشجرة، وألقح الفحل الناقة والريح
أي ذوات لقاح وألقح فالن النخل ولقحها واستلقحت النخلة وحرب ) رسلنا الرياح لواقحوأ: (السحاب، قال

القح تشبيها بالناقة الالقح، وقيل اللقحة الناقة الىت هلا لنب ومجعها لقاح ولقح واملالقيح النوق الىت يف بطنها 
  .أوالدها، ويقال ذلك أيضا لالوالد وهنى عن بيع املالقيح واملضامني

  .يح هي ما يف بطون االمهات، واملضامني ما يف أصالب الفحولفاملالق
  .واللقاح ماء الفحل، واللقاح احلى الذى ال يدين الحد من امللوك كأنه يريد أن يكون حامال ال حمموال

فإذا هي تلقف ما : (لقفت الشئ ألقفه وتلقفته تناولته باحلذق سواء يف ذلك تناوله بالفم أو اليد، قال: لقف
  ).نيأفكو
لقمان اسم احلكيم املعروف واشتقاقه جيوز أن يكون من لقمت الطعام ألقمه وتلقمته ورجل تلقام كثري اللقم، : لقم

  .واللقيم أصله امللتقم ويقال لطرف الطريق اللقم
ويقال اللقاء مقابلة الشئ ومصادفته معا، وقد يعرب به عن كل واحد منهما، يقال لقيه يلقاه لقاء ولقيا ولقية، : لقى

  لقد كنتم(ذلك يف االدراك باحلسن بالبصر وبالبصرية، قال 
ومالقاة اهللا عزوجل عبارة عن القيامة وعن ) لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا(وقال ) متنون املوت من قبل أن تلقوه

وقال الذين ال (، قال واللقاء املالقاة) قال الذين يظنون أهنم مالقوا اهللا(و ) واعلموا أنكم مالقوه(املصري إليه، قال 
أي نسيتم القيامة والبعث والنشور، ) فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا -إىل ربك كدحا فمالقيه  -يرجون لقاءنا 

أي يوم القيامة وختصيصه بذلك اللتقاء من تقدم ومن تأخر والتقاء أهل السماء واالرض ) يوم التالق(وقوله 
* فمن يلق خريا حيمد الناس أمره : * يقال لقى فالن خريا وشرا، قال الشاعرومالقاة كل أحد بعمله الذى قدمه، و

ويلقون فيها حتية : (ويقال لقيته بكذا إذا استقبلته به، قال تعاىل* تلقى السماحة منه والندى خلقا : * وقال آخر
وااللقاء ) تلقى القرآنوإنك ل -وتتلقاهم املالئكة (وتلقاه كذا أي لقيه، قال ) ولقاهم نضرة وسرورا -وسالما 

قالوا يا موسى  -فكذلك ألقى السامري (طرح الشئ حيث تلقاة أي تراه مث صار يف التعارف امسا لكل طرح، قال 
  إما أن تلقى

وإذا  -فليلقه اليم بالساحل (وقال ) قال ألقها يا موسى فألقاها -قال ألقوا : (وقال تعاىل) وإما أن نكون حنن امللقني
ويقال ألقيت إليك ) وإذا القبور بعثرت(وهو حنو قوله ) وألقت ما فيها وختلت -كلما ألقى فيها فوج  -ألقوا فيها 

  -فألقوا إليهم القول  -تلقون إليهم باملودة (قوال وسالما وكالما ومودة، قال 



أو (ة والوحى وقوله فإشارة إىل ما محل من النبو) إنا سنلقي عليك قوال ثقيال(وقوله ) وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم
فإمنا قال ألقى تنبيها على أنه دمههم ) فألقى السحرة سجدا(فعبارة عن االصغاء إليه وقوله ) ألقى السمع وهو شهيد

  .وجعلهم يف حكم غري املختارين
عرب واللمم مقاربة املعصية وي) وتأكلون التراث أكال ملا(تقول ملمت الشئ مجعته وأصلحته ومنه ملمت شعثه قال : مل

الذين جيتنبون كبائر االمث والفواحش إال (به عن الصغرية ويقال فالن يفعل كذا ملما أي حينا بعد حني وكذلك قوله 
وهو من قولك أملمت بكذا أي نزلت به وقاربته من غري مواقعة، ويقال زيارته إملام أي قليلة، ومل نفى ) اللمم

  للماضي
أمل جيدك يتيما  -أمل نربك فينا وليدا (عليه ألف االستفهام للتقرير حنو وإن كان يدخل على الفعل املستقبل ويدخل 

  ).فآوى
  ).وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا(لنفى املاضي وتقريب الفعل حنو : يستعمل على وجهني، أحدمها: ملا

  .أي يف وقت جميئه وأمثلتها تكثر) وملا أن جاء البشري(علما للظرف حنو : والثاىن
  .ويقال ألرينك حملا باصرا أي أمرا واضحا) كلمح بالبصر: (عان الربق ورأيته حملة الربق، قال تعاىلاللمح مل: ملح
الذين  -ومنهم من يلمزك يف الصدقات : (اللمز االغتياب وتتبع املعاب، يقال ملزه يلمزه ويلمزه، قال تعاىل: ملز

مزونكم فتكونوا يف حكم من ملز نفسه، ورجل ملاز أي ال تلمزوا الناس فيل) وال تلمزوا أنفسكم -يلمزون املطوعني 
  ).ويل لكل مهزة ملزة: (وملزة كثري اللمز، قال تعاىل

: وقال تعاىل* وأملسه فال أجده : * اللمس إدراك بظاهر البشرة، كاملس، ويعرب به عن الطلب كقول الشاعر: ملس
  االية ويكىن) وأنا ملسنا السماء(

محال على املس وعلى اجلماع، وهنى عليه الصالة ) وملستم النساء -المستم (ئ به وباملالمسة عن اجلماع، وقر
والسالم عن بيع املالمسة وهو أن يقول إذا ملست ثويب أو ملست ثوبك، فقد وجب البيع بيننا واللماسة احلاجة 

  .املقاربة
يب ما يبدو من اشتعال النار، والله) سيصلى نارا ذات هلب -وال يغىن من اللهب (اللهب اضطرام النار، قال : هلب

فقد قال بعض املفسرين إنه مل يقصد بذلك مقصد كنيته الىت ) تبت يدا أىب هلب(ويقال للدخان وللغبار هلب، وقوله 
اشتهر هبا، وإمنا قصد إىل إثبات النار له وأنه من أهلها ومساه بذلك كما يسمى املشري للحرب واملباشر هلا أبو احلرب 

  .وأخو احلرب
  رس ملهب شديد العدو تشبيهاوف

  .بالنار امللتهبة واالهلوب من ذلك وهو العدو الشديد، ويستعمل اللهاب يف احلر الذى ينال العطشان
وهو أن يدلع لسانه ) فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث: (هلث يلهث هلثا، قال اهللا تعاىل: هلث

  .من العطش
  ل لالعياءاللهث يقا: قال ابن دريد
  .وللعطش مجيعا

  .االهلام إلقاء الشئ يف الروع وخيتص ذلك مبا كان من جهة اهللا تعاىل وجهة املال االعلى: هلم
وذلك حنو ما عرب عنه بلمة امللك وبالنفث يف الروع كقوله عليه الصالة ) فأهلمها فجورها وتقواها: (قال تعاىل
وأصله " إن روح القدس نفث يف روعى : " وله عليه الصالة والسالموكق" إن للملك ملة وللشيطان ملة : " والسالم



  .من التهام الشئ وهو ابتالعه، والتهم الفصيل ما يف الضرع وفرس هلم كأنه يلتهم االرض لشدة عدوه
ة إمنا احليا: (اللهو ما يشغل االنسان عما يعنيه ويهمه، يقال هلوت بكذا وهليت عن كذا اشتغلت عنه بلهو، قال: هلى

لو أردنا أن : (ويعرب عن كل ما به استمتاع باللهو، قال تعاىل) وما احلياة الدنيا إال هلو ولعب -الدنيا لعب وهلو 
  .ومن قال أراد باللهو املرأة والولد فتخصيص لبعض ما هو من زينة احلياة الدنيا الىت جعل هلوا ولعبا) نتخذ هلوا

) رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا -أهلاكم التكاثر : (قال ويقال أهلاه كذا أي شغله عما هو أهم إليه،
  وليس ذلك هنيا عن التجارة

ليشهدوا منافع : (وكراهية هلا بل هو هنى عن التهافت فيها واالشتغال عن الصلوات والعبادات هبا، أال ترى إىل قوله
أي ساهية مشتغلة مبا ال يعنيها، واللهوة ) قلوهبم الهية: (وقوله) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم -هلم 

ما يشغل به الرحى مما يطرح فيه ومجعها هلاء ومسيت العطية هلوة تشبيها هبا، واللهاة اللحمة املشرفة على احللق وقيل 
  .بل هو أقصى الفم

ه تنبيها على قصوره عن الالت والعزى صنمان، وأصل الالت اهللا فحذفوا منه اهلاء وأدخلوا التاء فيه وأنثو: الت
تقديره ال : قال الفراء) والت حني مناص: (اهللا تعاىل وجعلوه خمتصا مبا يتقرب به إىل اهللا تعاىل يف زعمهم، وقوله

  .حني والتاء زائدة فيه كما زيدت يف مثت وربت
ن السني تاء كما أصله ليس فقلبت الياء ألفا وأبدل م: معناه ليس، وقال أبو بكر العالف: وقال بعض البصريني
  .قالوا نات يف ناس

أصله ال، وزيد فيه تاء التأنيث تنبيها على الساعة أو املدة كأنه قيل ليست الساعة أو املدة حني : وقال بعضهم
  .مناص

  يقال الته عن كذا يليته صرفه: ليت
نقص وأصله رد الليت أي أي ال ينقصكم من أعمالكم، الت وأالت مبعىن ) ال يلتكم: (عنه ونقصه حقا له ليتا، قال

  .صفحة العنق
يا ليتىن اختذت مع الرسول  -ويقول الكافر يا ليتىن كنت ترابا  -ليتىن مل أختذ فالنا خليال : (وليت طمع ومتن، قال

  .ومل يلتىن عن هواها ليت معناه مل يصرفين عنه قوىل ليته كان كذا* وليلة ذات دجى سريت : ، وقول الشاعر)سبيال
وقيل معناه مل يلتىن عن هواها الئت أي * إن ليتا وإن لوا عناء : * ههنا فجعله امسا، كقول االخروأعرب ليت 

  .صارف فوضع املصدر موضع اسم الفاعل
وما يكتب فيه من اخلشب وغريه، قوله ) ومحلناه على ذات ألواح ودسر(اللوح واحد ألواح السفينة، قال : لوح

إن ذلك يف : (إال بقدر ما روى لنا يف االخبار وهو املعرب عنه بالكتاب يف قوله فكيفيته ختفى علينا) يف لوح حمفوظ(
  .واللوح العطش) كتاب إن ذلك على اهللا يسري
  ودابة ملواح سريع العطش

واللوح أيضا بضم الالم اهلواء بني السماء واالرض واالكثرون على فتح الالم إذا أريد به العطش، وبضمه إذا كان 
  .وال جيوز فيه غري الضممبعىن اهلواء 

  .ولوحه احلر غريه، والح احلر لوحا حصل يف اللوح، وقيل هو مثل ملح
  .والح الربق، وأالح إذا أومض وأالح بسيفه أشار به

هو من قوهلم الوذ بكذا يالوذ لواذا ومالوذة إذا استتر به ) قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا: (قال تعاىل: لوذ



  .فيلتجئون بغريهم فيمضون واحدا بعد واحدأي يستترون 
  .ولو كان من الذ يلوذ لقيل لياذا إال أن اللواذ هو فعال من الوذ واللياذ من فعل، واللوذ ما يطيف باجلبل منه

" الولد ألوط أي ألصق بالكبد " لوط اسم علم واشتقاقه من الط الشئ بقليب يلوط لوطا وليطا، وىف احلديث : لوط
يلتاط بصفرى أي ال يلصق بقليب، ولطت احلوض بالطني لوطا ملطته به، وقوهلم تلوط فالن إذا تعاطى  وهذا أمر ال

  .فعل قوم لوط، فمن طريق االشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك ال من لفظ املتعاطني له
فذلكن  -تلوموين ولوموا أنفسكم  فال: (اللوم عذل االنسان بنسبته إىل ما فيه لوم، يقال ملته فهو ملوم، قال: لوم

فإنه ذكر اللوم تنبيها على أنه أذا مل يالموا مل يفعل هبم ) فإهنم غري ملومني -وال خيافون لومة الئم  -الذى ملتنىن فيه 
  .ما فوق اللوم
  وأالم استحق

هم على بعض وأقبل بعض: (والتالوم أن يلوم بعضهم بعضا، قال) فنبذناهم يف اليم وهو مليم: (اللوم، قال
قيل هي النفس الىت اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ) وال أقسم بالنفس اللوامة: (وقوله) يتالومون

ارتكب مكروها فهى دون النفس املطمئنة، وقيل بل هي النفس الىت قد اطمأنت يف ذاهتا وترشحت لتأديب غريها 
ولومة يلومه الناس، حنو سخرة وسخرة وهزأة وهزأة،  فهى فوق النفس املطمئنة، ويقال رجل لومة يلوم الناس،
  .واللومة املالمة والالئمة االمر الذى يالم عليه االنسان

وقيل أصل ليلة ليالة بدليل تصغريها : يقال ليل وليلة ومجعها ليال وليائل وليالت، وقيل ليل أليل، وليلة ليالء: ليل
  على لييلة،

إنا أنزلناه  -وواعدنا موسى ثالثني ليلة  -والليل إذا يغشى  -لليل والنهار وسخر لكم ا: (ومجعها على ليال، قال
  ).ثالث ليال سويا -وليال عشر  -يف ليلة القدر 

اللون معروف وينطوى على االبيض واالسود وما يركب منهما، ويقال تلون إذا اكتسى لونا غري اللون الذى : لون
فإشارة إىل أنواع ) واختالف ألسنتكم وألوانكم(وقوله ) تلف ألواهناومن اجلبال جدد بيض ومحر خم(كان له، قال 

االلوان واختالف الصور الىت خيتص كل واحد هبيئة غري هيئة صاحبه وسحناء غري سحنائه مع كثرة عددهم، وذلك 
  .تنبيه على سعة قدرته

  .تناول كذا ألوانا من الطعامويعرب بااللوان عن االجناس واالنواع، يقال فالن أتى بااللوان من االحاديث، و
اللني ضد اخلشونة ويستعمل ذلك يف االجسام مث يستعار للخلق وغريه من املعاين، فيقال فالن لني، وفالن : لني

فبما رمحة من اهللا لنت (خشن، وكل واحد منهما ميدح به طورا، ويذم به طورا حبسب اختالف املواقع، قال تعاىل 
  فإشارة إىل إذعاهنم للحق وقبوهلم) وقلوهبم إىل ذكر اهللا مث تلني جلودهم(وقوله ) هلم

أي من خنلة ناعمة، وخمرجه خمرج فعلة حنو حنطة، وال ) ما قطعتم من لينة: (له بعد تأبيهم منه وإنكارهم إياه، وقوله
  .خيتص بنوع منه دون نوع

ع ملعان اللؤلؤ، وقيل ال أفعل ذلك ما مجعه آللئ، وتألأل الشئ مل) كأهنم لؤلؤ: (وقال) خيرج منهما اللؤلؤ: (لؤلؤ
  .ألألت الظباء بأذناهبا

أمالوها، ولوى ) لووا رؤوسهم(اللى فتل احلبل، يقال لويته ألويه ليا، ولوى يده ولوى رأسه وبرأسه أماله، : لوى
ويقال  )ليا بألسنتهم(وقال ) يلوون ألسنتهم بالكتاب(لسانه بكذا كناية عن الكذب وخترص احلديث، قال تعاىل 

  إذ تصعدون: (فالن ال يلوى على أحد إذا أمعن يف اهلزمية، قال تعاىل



وجنا برأس طمرة وثاب واللواء الراية * ترك االحبة أن تقاتل دونه : وذلك كما قال الشاعر) وال تلوون على أحد
بلغ لوى الرمل، وهو مسيت اللتوائها بالريح، واللوية ما يلوى فيدخر من الطعام، ولوى مدينه أي ماطله، وألوى 

  .منعطفه
  ).قل لو أنتم متلكون(لو قيل هو المتناع الشئ المتناع غريه ويتضمن معىن الشرط حنو : لو
لوال جيئ على وجهني أحدمها مبعىن امتناع الشئ لوقوع غريه ويلزم خربه احلذف ويستغىن جبوابه عن اخلرب : لوال
أي هال وأمثلتهما ) لوال أرسلت إلينا رسوال: (هال ويتعقبه الفعل حنومبعىن : والثاىن) لوال أنتم لكنا مؤمنني: (حنو

  .تكثر يف القرآن
ال يستعمل للعدم احملض حنو زيد ال عامل وذلك يدل على كونه جاهال وذلك يكون للنفي ويستعمل يف االزمنة : ال

لفعل حنو أن يقال لك هل خرجت ؟ الثالثة ومع االسم والفعل غري أنه إذا نفى به املاضي فإما أن ال يؤتى بعده با
  .فتقول ال، وتقديره ال خرجت

ويكون قلما يذكر بعده الفعل املاضي إال إذا فصل بينهما بشئ حنو ال رجال ضربت وال امرأة، أو يكون عطفا حنو 
و أو عند الدعاء حنو قوهلم ال كان وال أفلح، وحن) فال صدق وال صلى(ال خرجت وال ركبت، أو عند تكريره حنو 

  .ذلك
  داخال على كالم مثبت،" ال " وقد جيئ ) ال يعزب عنه مثقال ذرة(فمما نفى به املستقبل قوله 

وقد محل على ) وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف االرض وال يف السماء: (ويكون هو نافيا لكالم حمذوف حنو
) فال وربك ال يؤمنون -م مبواقع النجوم فال أقس -فال أقسم برب املشارق  -ال أقسم بيوم القيامة : (ذلك قوله

وقد محل على ذلك قول عمر رضى اهللا عنه وقد أفطر يوما يف * ال وأبيك ابنة العامري : * وعلى ذلك قول الشاعر
ال، نقضيه ما جتانفنا االمث فيه، وذلك أن قائال قال له قد أمثنا فقال : رمضان، فظن أن الشمس قد غربت مث طلعت

  .ال، نقضيه
  .رد لكالمه قد أمثنا مث استأنف فقال نقضيه" ال " وله فق

يا بىن آدم ال يفتننكم (وعلى هذا النحو ) وال تنابزوا بااللقاب -ال يسخر قوم من قوم (وقد يكون ال للنهى حنو 
فنفى ) وإذ أخذنا ميثاق بىن إسرائيل ال تعبدون إال اهللا(وقوله ) ال حيطمنكم سليمان وجنوده(وعلى ذلك ) الشيطان

يصح ) ما لكم ال تقاتلون(وقوله ) وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم(قيل تقديره إهنم ال يعبدون، وعلى هذا 
  .ما لكم غري مقاتلني: أن يكون ال تقاتلون يف موضع احلال

  وجيعل ال مبنيا
  ال رفث(مع النكرة بعده فيقصد به النفى حنو 

ن ويراد إثبات االمر فيهما مجيعا حنو أن يقال ليس زيد مبقيم وال ظاعن أي وقد يكرر الكالم يف املتضادي) وال فسوق
يكون تارة كذا وتارة كذا، وقد يقال ذلك ويراد إثبات حالة بينهما حنو أن يقال ليس بأبيض وال أسود وإمنا يراد 

ل معناه مصونة عن االفراط فقد قيل معناه إهنا شرقية وغربية وقي) ال شرقية وال غربية(إثبات حالة أخرى له، وقوله 
  .والتفريط

ويراد به سلب املعىن دون إثبات شئ ويقال له االسم غري احملصل حنو ال إنسان إذا قصدت سلب " ال " وقد يذكر 
  .االنسانية، وعلى هذا قول العامة ال حد أي ال أحد

وتله (لفعل وال جيوز حذفه حنو ضرب لتعدية ا: الالم الىت هي لالداة على أوجه، االول اجلارة وذلك أضرب: الم



فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لالسالم  -يريد اهللا ليبني لكم (وضرب للتعدية لكن قد حيذف كقوله ) للجبني
  .فأثبت يف موضع وحذف يف موضع) ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا

  الثاين للملك واالستحقاق
وهللا ملك (ا لبعض املنافع أو لضرب من التصرف فملك العني حنو وليس نعىن بامللك ملك العني بل قد يكون ملك

وملك التصرف كقولك ملن يأخذ معك خشبا خذ طرفك ) وهللا جنود السموات واالرض -السموات واالرض 
آلخذ طريف، وقوهلم هللا كذا حنو هللا درك، فقد قيل إن القصد أن هذا الشئ لشرفه ال يستحق ملكه غري اهللا، وقيل 

ضرب أوجده بسبب طبيعي أو : أن ينسب إليه إجياده أي هو الذى أوجده إبداعا الن املوجودات ضربان القصد به
  .صنعة آدمى، وضرب أوجده إبداعا كالفلك والسماء وحنو ذلك

  .وهذا الضرب أشرف وأعلى فيما قيل
لكن االول ملا قد حصل يف وهذا كاالول ) ويل للمطففني -وهلم اللعنة وهلم سوء الدار (والم االستحقاق حنو قوله 

  .امللك وثبت وهذا ملا مل حيصل بعد ولكن هو يف حكم احلاصل من حيثما قد استحق
لكل امرئ منهم ما (مبعىن على أي عليهم اللعنة، وىف قوله ) وهلم اللعنة(الالم يف قوله : وقال بعض النحويني
  )بأن ربك أوحى هلا(يف قوله  وليس ذلك بشئ، وقيل قد تكون الالم مبعىن إىل) اكتسب من االمث

وليس كذلك الن الوحى للنحل جعل ذلك له بالتسخري واالهلام وليس ذلك كالوحي املوحى إىل االنبياء فنبه بالالم 
  .على جعل ذلك الشئ له بالتسخري

عن الذين  وال جتادل(معناه ال ختاصم الناس الجل اخلائنني، ومعناه كمعىن قوله ) وال تكن للخائنني خصيما(وقوله 
وليست الالم ههنا كالالم يف قولك ال تكن هللا خصيما، الن الالم ههنا داخل على املفعول ومعناه ) خيتانون أنفسهم

  .ال تكن خصيم اهللا
  ملسجد أسس على(الثالث الم االبتداء حنو 

ما يف امسه إذا تأخر حنو الداخل يف باب إن، إ: الرابع) النتم أشد رهبة -ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا  -التقوى 
أو فيما يتصل باخلرب إذا ) إن إبراهيم حلليم أواه منيب -إن ربك لباملرصاد (أو يف خربه حنو ) إن يف ذلك لعربة(

  .فإن تقديره ليعمهون يف سكرهتم) لعمرك إهنم لفى سكرهتم يعمهون(تقدم على اخلرب حنو 
  ).وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا(النافية حنو الداخل يف إن املخففة فرقا بينه وبني إن : اخلامس
  يدعو ملن(الم القسم وذلك يدخل على االسم حنو قوله : السادس

وىف املستقبل يلزمه ) لقد كان يف قصصهم عربة الوىل االلباب(ويدخل على الفعل املاضي حنو ) ضره أقرب من نفعه
  .فالالم يف ملا جواب إن وىف ليوفينهم للقسم) كال ملا ليوفينهم وإن(وقوله ) لتؤمنن به ولتنصرنه(إحدى النونني حنو 

) ولو أهنم قالوا -لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم  -ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة (الالم يف خرب لو حنو : السابع
الم املدعو ويكون : ورمبا حذفت هذه الالم حنو لو جئتين أكرمتك أي الكرمتك الثامن) لكان خريا هلم(إىل قوله 

  .مفتوحا حنو يا لزيد
  .والم املدعو إليه يكون مكسورا حنو يا لزيد

ليقض  -يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم (الم االمر وتكون مسكورة إذا ابتدئ به حنو : التاسع
وقوله ) اء فليؤمن ومن شاء فليكفرمن ش(ويسكن إذا دخله واو أو فاء حنو وليتمتعوا فسوف يعلمون و ) علينا ربك



مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا (وإذا دخله مث، فقد يسكن وحيرك حنو ) فلتفرحوا(وقرئ ) فليفرحوا(
  ).بالبيت العتيق

فاع املتوع االمتداد واالرتفاع، يقال متع النهار ومتع النبات إذا ارتفع يف أول النبات، واملتاع انت: كتاب امليم متع
 -فأمتعه قليال  -منتعهم قليال  -ومتعناهم إىل حني : (ممتد الوقت، يقال متعه اهللا بكذا، وأمتعه ومتتع به، قال

وكل موضع ذكر فيه متتعوا يف الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك ملا فيه من معىن ) سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم
فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع  -فاستمتعوا خبالقهم  -ضنا ببعض ربنا استمتع بع(التوسع، واستمتع طلب التمتع 

تنبيها أن لكل إنسان يف الدنيا متتعا مدة ) ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني(وقوله ) الذين من قبلكم خبالقهم
  .معلومة
ا متاع احلياة الدنيا يف فم: (تنبيها أن ذلك يف جنب االخرة غري معتد به وعلى ذلك) قل متاع الدنيا قليل: (وقوله

ويقال ملا ينتفع به يف البيت ) وما احلياة الدنيا يف االخرة إال متاع: (أي يف جنب االخرة، وقال) االخرة إال قليل
  وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو) ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله: (متاع، قال

امهم فسماه متاعا، وقيل وعاءهم وكالمها متاع ومها أي طع) وملا فتحوا متاعهم: (متاع ومتعة وعلى هذا قوله
  .متالزمان فإن الطعام كان يف الوعاء

فاملتاع واملتعة ما يعطى املطلقة، لتنتفع به مدة عدهتا، يقال أمتعتها ومتعتها، ) وللمطلقات متاع باملعروف: (وقوله
ومتعة ) ملوسع قدره وعلى املقتر قدرهومتعوهن على ا: (وقال) فمتعوهن وسرحوهن: (حنو: والقرآن ورد بالثاين

أن الرجل كان يشارط املرأة مبال معلوم يعطيها إىل أجل معلوم فإذا انقضى االجل فارقها من غري : النكاح هي
وشراب ماتع ) فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدى: (طالق، ومتعة احلج ضم العمرة إليه، قال تعاىل

الذى ميتع جبودته وليست احلمرة خباصة للماتع وإن كانت أحد أوصاف جودته، ومجل ماتع قيل أمحر وإمنا هو 
  .أي راجح زائد* وميزانه يف سورة الرب ماتع : * وقوى، قيل

  املتنان مكتنفا الصلب وبه شبه: منت

  املنت من االرض، ومتنته ضربت متنه،
  ).اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني إن: (ومنت، قوي متنه فصار متينا ومنه قيل حبل متني وقوله

وحكى أن هذيال تقول جعلته مىت ) ومىت هذا الفتح -مىت هذا الوعد : (مىت سؤال عن الوقت، قال تعاىل: مىت
أصل املثول : مىت جلج خضر هلن نئيج مثل* شربن مباء البحر مث ترفعت : كمى أي وسط كمى وأنشدوا اليب ذؤيب

: " ى مثال غريه، يقال مثل الشئ أي انتصب وتصور ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلماالنتصاب، واملمثل املصور عل
فتمثل : (والتمثال الشئ املصور ومتثل كذا تصور، قال تعاىل" من أحب أن ميثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار 

بني أحدمها االخر ويصوره حنو واملثل عبارة عن قول يف شئ يشبه قوال يف شئ آخر بينهما مشاهبة لي) هلا بشرا سويا
  .قوهلم الصيف ضيعت اللنب، فإن هذا القول يشبه قولك أمهلت وقت االمكان أمرك

وىف أخرى ) وتلك االمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون: (وعلى هذا الوجه ما ضرب اهللا تعاىل من االمثال فقال
  وما يعقلها إال(

  .مبعىن املثل حنو شبه وشبه ونقض ونقض، قال بعضهم :واملثل يقال على وجهني أحدمها) العاملون
عبارة عن املشاهبة لغريه يف معىن من : والثاىن) مثل اجلنة الىت وعد املتقون(وقد يعرب هبما عن وصف الشئ حنو قوله 



لشبه املعاين أي معىن كان وهو أعم االلفاظ املوضوعة للمشاهبة وذلك أن الند يقال فيما يشارك يف اجلوهر فقط، وا
يقال فيما يشارك يف الكيفية فقط، واملساوي يقال فيما يشاركه يف الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه يف 
: القدر واملساحة فقط، واملثل عام يف مجيع ذلك وهلذا ملا أراد اهللا تعاىل نفى التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال

فقد قيل ذلك لتأكيد النفى تنبيها على أنه ال يصح استعمال املثل وأما اجلمع بني الكاف واملثل ) ليس كمثله شئ(
  .وال الكاف فنفى بليس االمرين مجيعا

وقيل املثل ههنا هو مبعىن الصفة ومعناه ليس كصفته صفة تنبيها على أنه وإن وصف بكثري مما يوصف به البشر 
ال يؤمنون باالخرة مثل السوء وهللا املثل للذين : (فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل يف البشر، وقوله

  .أي هلم الصفات الذميمة وله الصفات العلى) االعلى
  وقد منع اهللا تعاىل عن ضرب االمثال

إن اهللا يعلم وأنتم : (مث نبه أنه قد يضرب لنفسه املثل وال جيوز لنا أن نقتدى به فقال) فال تضربوا هللا االمثال: (بقوله
االية، وىف هذا تنبيه أنه ال جيوز أن نصفه ) ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا: (سه مثال فقالمث ضرب لنف) ال تعلمون

  مثل(بصفة مما يوصف به البشر إال مبا وصف به نفسه، وقوله 

االية، أي هم يف جهلهم مبضمون حقائق التوراة كاحلمار يف جهله مبا على ظهره من االسفار، ) الذين محلوا التوراة
فإنه شبهه مبالزمته واتباعه هواه، ) هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث واتبع: (وقوله

  .وقلة مزايلته له بالكلب الذى ال يزايل اللهث على مجيع االحوال
 االية فإنه شبه من آتاه اهللا تعاىل ضربا من اهلداية واملعاون فأضاعه ومل) مثلهم كمثل الذى استوقد نارا: (وقوله

يتوصل به إىل ما رشح له من نعيم االبد مبن استوقد نارا يف ظلمة، فلما أضاءت له ضيعها ونكس فعاد يف الظلمة، 
  فإنه قصد تشبيه املدعو بالغنم فأمجل) ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء: (وقوله

م مثل راعى الذين كفروا، والذين كفروا كمثل الذى ينعق وراعى مقابلة املعىن دون مقابلة االلفاظ وبسط الكال
  .بالغنم، ومثل الغنم الىت ال تسمع إال دعاء ونداء

) مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة(وعلى هذا النحو قوله 
  .وعلى هذا النحو ما جاء من أمثاله) ل ريح فيها صرمثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمث(ومثله قوله 

واملثال مقابلة شئ بشئ هو نظريه أو وضع شئ ما ليحتذى به فيما يفعل، واملثلة نقمة تنزل باالنسان فيجعل مثاال 
واملثالت بإسكان الثاء على ) من قبلهم املثالت(يرتدع به غريه وذلك كالنكال، ومجعه مثالت ومثالت، وقد قرئ 

عضد وعضد، وقد أمثل السلطان فالنا إذا نكل به، واالمثل يعرب به عن االشبه باالفاضل واالقرب : خفيف حنوالت
ويذهبا (وقال ) إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما(إىل اخلري، وأماثل القوم كناية عن خيارهم، وعلى هذا قوله 

  .مثلأي االشبه بالفضيلة، وهى تأنيث اال) بطريقتكم املثلى
  اجملد السعة يف الكرم واجلالل،: جمد

وقد تقدم الكالم يف الكرم، يقال جمد ميجد جمدا وجمادة، وأصل اجملد من قوهلم جمدت االبل إذا حصلت يف مرعى 
كثري واسع، وقد أجمدها الراعى، وتقول العرب يف كل شجر نار واستمجد املرخ والعفار، وقوهلم يف صفة اهللا تعاىل 

فوصفه بذلك لكثرة ما ) ق والقرآن اجمليد: (جيرى السعة يف بذل الفضل املختص به وقوله يف صفة القرآناجمليد أي 
بل هو قرآن (وعلى حنوه ) إنه لقرآن كرمي(يتضمن من املكارم الدنيوية واالخروية، وعلى هذا وصفه بالكرمي بقوله 

بالكسر فلجاللته وعظم ) اجمليد(وده، وقرئ فوصفه بذلك لسعة فيضه وكثرة ج) ذو العرش اجمليد(وقوله ) جميد



" ما الكرسي يف جنب العرش إال كحلقة ملقاة يف أرض فالة " قدره، وما أشار إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 
  وعلى

والتمجيد من العبد هللا بالقول وذكر الصفات احلسنة، ومن اهللا للعبد ) ال إله إال هو رب العرش العظيم(هذا قوله 
  .بإعطائه الفضل

  أصل احملص ختليص الشئ مما فيه من عيب كالفحص لكن الفحص يقال يف: حمص
حمصت الذهب : إبراز شئ من أثناء ما خيتلط به وهو منفصل عنه، واحملص يقال يف إبرازه عما هو متصل به، يقال

فالتمحيص ) ما يف قلوبكموليمحص  -وليمحص اهللا الذين آمنوا (وحمصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث، قال 
ههنا كالتزكية والتطهري وحنو ذلك من االلفاظ، ويقال يف الدعاء اللهم حمص عنا ذنوبنا، أي أزل ما علق بنا من 

  .الذنوب
  .وحمص الثوب إذا ذهب زئريه، وحمص احلبل ميحص أخلق حىت يذهب عنه وبره، وحمص الصىب إذا عدا

الشهر إذا امنحق اهلالل وامتحق وامنحق، يقال حمقه إذا نقصه وأذهب بركته، احملق النقصان ومنه احملاق الخر : حمق
  ).وميحق الكافرين: (وقال) ميحق اهللا الربا ويرىب الصدقات: (قال
هو من قوهلم حمل به حمال وحماال إذا أراده بسوء، : أي االخذ بالعقوبة، قال بعضهم) وهو شديد احملال(قوله : حمل

مان قحط، ومكان ماحل ومتماحل وأحملت االرض، واحملالة فقارة الظهر واجلمع احملال، ولنب حمل الز: قال أبو زيد
  ممحل قد فسد، ويقال ماحل عنه

أي يظهر عندك " ال جتعل القرآن ماحال بنا : " أي جادل عنه، وحمل به إىل السلطان إذا سعى به، وىف احلديث
  .م فيه زائدةمعايبنا، وقيل بل احملال من احلول واحليلة واملي

أولئك الذين : (وقد تقدم الكالم يف االبتالء، قال) فامتحنوهن(احملن واالمتحان حنو االبتالء، حنو قوله تعاىل : حمن
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم : (وذلك حنو قوله) وليبلى املؤمنني منه بالء حسنا(وذلك حنو ) امتحن اهللا قلوهبم للتقوى

  .االية) الرجس
  ).ميحو اهللا ما يشاء ويثبت: (إزالة االثر، ومنه قيل للشمال حموة، الهنا متحو السحاب واالثر، قال تعاىلاحملو : حمو
خمر املاء لالرض استقباهلا بالدور فيها، يقال خمرت السفينة خمرا وخمورا إذا شقت املاء جبؤجئها مستقبلة له، : خمر

ويقال استمخرت الريح وامتخرهتا إذا استقبلتها ) خر فيهوترى الفلك موا: (وسفينة ماخرة واجلمع املواخر، قال
أي يف االستنجاء، واملاخور املوضع الذى يباع فيه اخلمر، " استمخروا الريح وأعدوا النبل " بأنفك، وىف احلديث 

  .وبنات خمر سحائب تنشأ صيفا
: ر آخر، ومددت عيىن إىل كذا، قالأصل املد اجلر، ومنه املدة للوقت املمتد، ومدة اجلرح، ومد النهر ومده هن: مد
  وال متدن(

االية ومددته يف غيه ومددت االبل سقيتها املديد وهو بزر ودقيق خيلطان مباء، وأمددت اجليش مبدد ) عينيك
  .وأكثر ما جاء االمداد يف احملبوب) أمل تر إىل ربك كيف مد الظل: (واالنسان بطعام، قال
وميددكم  -أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني  -فاكهة وحلم مما يشتهون وأمددناهم ب(واملد يف املكروه حنو 

ومندهم يف طغياهنم  -ومند له من العذب مدا  -أمتدونن مبال (االية ) ميددكم ربكم خبمسة آالف -بأموال وبنني 
آخر، وليس هو مما فمن قوهلم مده هنر ) والبحر ميده من بعده سبعة أحبر -وإخواهنم ميدوهنم يف الغى  -يعمهون 



) ولو جئنا مبثله مددا: (ذكرناه من االمداد، واملد احملبوب واملكروه، وإمنا هو من قوهلم مددت الدواة أمدها، وقوله
  .واملد من املكاييل معروف

  املدينة فعيلة عند قوم ومجعها مدن وقد مدنت مدينة، وناس جيعلون امليم زائدة،: مدن
  ).ودخل املدينة -وجاء من أقصى املدينة : (قال) ا على النفاقومن أهل املدينة مردو: (قال
تنبيها أهنم إذا ) وإذا مروا باللغو مروا كراما -وإذا مروا هبم يتغامزون : (املرور املضى واالجتياز بالشئ قال: مرر

فلما كشفنا عنه ( :دفعوا إىل التفوه باللغو كنوا عنه، وإذا مسعوه تصامموا عنه، وإذا شاهدوه أعرضوا عنه، وقوله
وأمررت احلبل إذا ) وإذا أنعمنا على االنسان أعرض ونأى جبانبه: (ههنا كقوله) مر: (فقوله) ضره مر كأن مل يدعنا

ويقال مر الشئ وأمر إذا ) ذو مرة فاستوى: (فتلته، واملرير واملمر املفتول، ومنه فالن ذو مرة كأنه حمكم الفتل قال
  .قيل استمرت) محلت محال خفيفا فمرت به: (مير وما حيلى، وقولهصار مرا ومنه يقال فالن ما 

وهم بدؤوكم  -ينقضون عهدهم يف كل عام مرة : (وقوهلم مرة ومرتني كفعلة وفعلتني وذلك جلزء من الزمان، قال
  ).ثالث مرات: (، وقوله)سنعذهبم مرتني -إنكم رضيتم بالقعود أول مرة  -إن تستغفر هلم سبعني مرة  -أول مرة 

أصل املرج اخللط واملروج االختالط، يقال مرج أمرهم اختلط ومرج اخلامت يف أصبعي فهو مارج، ويقال أمر : مرج
كأهنن : (واملرجان صغار اللؤلؤ، قال) فهم يف أمر مريج: (مريج أي خمتلط ومنه غصن مريج خمتلط، قال تعاىل

  .من قوهلم مرج) مرج البحرين: (وقوله) الياقوت واملرجان
أي هليب خمتلط، ) من مارج من نار: (يقال لالرض الىت يكثر فيها النبات فتمرح فيه الدواب مرج، وقولهو

  .وأمرجت الدابة يف املرعى أرسلتها فيه فمرجت
  املرح شدة الفرح والتوسع فيه،: مرح

  .وقرئ مرحا أي فرحا ومرحى كلمة تعجب) وال متش يف االرض مرحا(قال 
واملارد واملريد من شياطني اجلن واالنس املتعرى من اخلريات من قوهلم شجر ) ن ماردوحفظا من كل شيطا: (مرد

  .أمرد إذا تعرى من الورق، ومنه قيل رملة مرداء مل تنبت شيئا، ومنه االمرد لتجرده عن الشعر
  وروى أهل اجلنة مرد، فقيل محل على ظاهره، وقيل معناه معرون من الشوائب والقبائح، ومنه

أي ارتكسوا ) ومن أهل املدينة مردوا على النفاق: (فالن عن القبائح ومرد عن احملاسن وعن الطاعة، قالقيل مرد 
أي مملس من قوهلم شجرة مرداء إذا مل يكن عليها ورق، ) ممرد من قوارير: (عن اخلري وهم على النفاق، وقوله
: ظفر الظافر ومارد حصن معروف وىف االمثال يزل عنه* يف جمدل شيد بنيانه : وكأن املمرد إشارة إىل قول الشاعر

  .مترد مارد وعز االبلق، قاله ملك امتنع عليه هذان احلصنان
املرض اخلروج عن االعتدال اخلاص باالنسان وذلك ضربان، االول مرض جسمي وهو املذكور يف قوله : مرض

هل واجلنب والبخل والنفاق وغريها من والثاىن عبارة عن الرذائل كاجل) وال على املرضى -وال على املريض حرج (
فأما الذين يف قلوهبم  -أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا  -يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا : (الرذائل اخللقية حنو قوله

) وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا: (وذلك حنو قوله) مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم
  لكفرويشبه النفاق وا

وحنومها من الرذائل باملرض إما لكوهنا مانعة عن إدراك الفضائل كاملرض املانع للبدن عن التصرف الكامل، وإما 
وإما مليل ) وإن الدار االخرة هلى احليوان لو كانوا يعلمون(لكوهنا مانعة عن حتصيل احلياة االخروية املذكورة يف قوله 

البدن املريض إىل االشياء املضرة، ولكون هذه االشياء متصورة بصورة املرض  النفس هبا إىل االعتقادات الرديئة ميل



  .قيل دوى صدر فالن ونغل قلبه
، ويقال مشس مريضة إذا مل تكن مضيئة لعارض عرض هلا، "وأى داء أدوأ من البخل ؟ " وقال عليه الصالة والسالم 

وحتقيقه إزالة املرض عن املريض كالتقذية يف إزالة وأمرض فالن يف قوله إذا عرض، والتمريض القيام على املريض 
  .القذى عن العني

واملروة كمال املرء كما أن ) وكانت امرأيت عاقرا -إن امرؤ هلك : (يقال مرء ومرأة وامرؤ وامرأة، قال تعاىل: مرأ
  الرجولية كمال الرجل، واملرئ رأس املعدة والكرش الالصق باحللقوم، ومرؤ الطعام وامرأ إذا

  فكلوه(صص باملرئ ملوافقة الطبع، قال خت
  ).هنيئا مريئا

فال تك يف مرية مما  -وال يزال الذين كفروا يف مرية منه (املرية التردد يف االمر وهو أخص من الشك، قال : مرى
ما فيه مرية، واالمتراء واملماراة احملاجة في) أال إهنم يف مرية من لقاء رهبم -فال تكن يف مرية من لقائه  -يعبد هؤالء 
فال متار فيهم إال مراء  -أفتمارونه على ما يرى  -مبا كانوا فيه ميترون  -قول احلق الذى فيه ميترون : (قال تعاىل
  .وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب) ظاهرا
  .مرمي اسم أعجمى، أسم أم عيسى عليه السالم: مرمي
ويقال للهالل الذى ) أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون(نة، قال املزن السحاب املضئ والقطعة منه مز: مزن

يظهر من خالل السحاب ابن مزنة، وفالن يتمزن أي يتسخى ويتشبه باملزن، ومزنت فالنا شبهته باملزن، وقيل 
  .املازن بيض النمل

مزاجها  -جه من تسنيم ومزا -مزاجها كافورا : (مزج الشراب خلطه واملزاج ما ميزج به، قال تعاىل: مزج
  ).زجنبيال
* وأملسه فال أجده : * املس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشئ، وإن مل يوجد كما قال الشاعر: مسس

وإن طلقتموهن من (واملس يقال فيما يكون معه إدراك حباسة اللمس وكىن به عن النكاح، فقيل مسها وماسها، قال 
أىن يكون ىل (وقال ) ما مل متاسوهن(وقرئ ) ليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهنال جناح ع(وقال ) قبل أن متسوهن

كالذى يتخبطه الشيطان من (واملسيس كناية عن النكاح، وكىن باملس عن اجلنون، قال ) ولد ومل ميسسين بشر
 -البأساء والضراء مستهم  -وقالوا لن متسنا النار (واملس يقال يف كل ما ينال االنسان من أذى حنو قوله ) املس

  ).وإذا مسكم الضر -مستهم إذا هلم مكر يف آياتنا  -مسىن الشيطان  -مسىن الضر  -ذوقوا مس سقر 
املسح إمرار اليد على الشئ وإزالة االثر عنه، وقد يستعمل يف كل واحد منهما يقال مسحت يدى باملنديل، : مسح

  ح االرض ذرعها وعرب عن السري باملسحوقيل للدرهم االطلس مسيح وللمكان االملس أمسح، ومس
كما عرب عنه بالذرع، فقيل مسح البعري املفازة وذرعها، واملسح يف تعارف الشرع إمرار املاء على االعضاء، يقال 

ومسحته بالسيف كناية عن الضرب كما يقال ) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم(مسحت للصالة ومتسحت، قال 
  وقيل مسى الدجال مسيحا النه ممسوح أحد شقى وجهه وهو أنه) فطفق مسحا بالسوق(مسست، قال 

روى أنه ال عني له وال حاجب، وقيل مسى عيسى عليه السالم مسيحا لكونه ماسحا يف االرض أي ذاهبا فيها وذلك 
أ، أنه كان يف زمانه قوم يسمون املشائني والسياحني لسريهم يف االرض، وقيل مسى به النه كان ميسح ذا العاهة فيرب

  .وقيل مسى بذلك النه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن



  .إمنا كان مشوحا بالعربانية فعرب فقيل املسيح وكذا موسى كان موشى: وقال بعضهم
املسيح هو الذى مسحت إحدى عينيه، وقد روى إن الدجال ممسوح اليمىن وعيسى ممسوح : وقال بعضهم

  .اليسرى
القوة احملمودة من العلم والعقل واحللم واالخالق اجلميلة، وأن عيسى  ويعىن بأن الدجال قد مسحت عنه: قال

  مسحت
  .عنه القوة الذميمة من اجلهل والشره واحلرص وسائر االخالق الذميمة

وكىن عن اجلماع باملسح كما كىن عنه باملس واللمس، ومسى العرق القليل مسيحا، واملسح البالس مجعه مسوح 
  .وبه شبه املارد من االنسانوإمساح، والتمساح معروف، 

  .املسخ تشويه اخللق واخللق وحتويلهما من صورة إىل صورة: مسخ
مسخ خاص حيصل يف العينة وهو مسخ اخللق، ومسخ قد حيصل يف كل زمان : املسخ ضربان: قال بعض احلكماء

أن يصري يف شدة  وهو مسخ اخللق، وذلك أن يصري االنسان متخلقا خبلق ذميم من أخالق بعض احليوانات حنو
وجعل منهم (احلرص كالكلب، وىف الشره كاخلنزير، وىف الغمارة كالثور، قال وعلى هذا أحد الوجهني يف قوله 

يتضمن االمرين وإن كان يف االول أظهر، واملسيخ من الطعام ) ملسخناهم على مكانتهم: (، وقوله)القردة واخلنازير
ومسخت الناقة أنضيتها وأزلتها حىت أزلت خلقتها عن * كلحم احلوار وأنت مسيخ : * ما ال طعم له، قال الشاعر

  حاهلا واملاسخي القواس وأصله
  .كان قواس منسوبا إىل ماسخة وهى قبيلة فسمى كل قواس به كما مسى كل حداد باهلالكى

أة ممسودة وامر) حبل من مسد: (املسد ليف يتخذ من جريد النخل أي من غصنه فيمسد أي يفتل، قال تعاىل: مسد
  .مطوية اخللق كاحلبل املمسود

ميسك السماء أن (وقال ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان: (إمساك الشئ التعلق به وحفظه، قال تعاىل: مسك
) فاستمسك بالذى أوحى إليك: (أي حيفظها، واستمسكت بالشئ إذا حتريت االمساك، قال تعاىل) تقع على االرض

وال متسكوا بعصم (ويقال متسكت به ومسكت به، قال ) ن قبله فهم به مستمسكونأم آتيناهم كتابا م(وقال 
  يقال أمسكت عنه كذا) الكوافر

  .وكىن عن البخل باالمساك) هن ممسكات رمحته(أي منعته، قال 
  .واملسكة من الطعام والشراب ما ميسك الرمق، واملسك الذبل املشدود على املعصم، واملسك اجللد املمسك للبدن

أي أخالط من الدم وذلك عبارة عما جعله اهللا تعاىل بالنطفة من القوى املختلفة ) أمشاج نبتليه: (قال تعاىل: شجم
  ).خلقا آخر(إىل قوله ) ولقد خلقنا االنسان من ساللة(املشار إليها بقوله 

ومنهم من ميشى على  -يه كلما أضاء هلم مشوا ف: (املشى االنتقال من مكان إىل مكان بإرادة، قال اهللا تعاىل: مشى
مهاز مشاء : (ويكىن باملشى عن النميمة، قال) فامشوا يف مناكبها -ميشون على االرض هونا (إىل آخر االية ) بطنه
  .ويكىن به عن شرب املسهل فقيل شربت مشيا ومشوا، واملاشية االغنام، وقيل امرأة ماشية كثر أوالدها) بنميم
أي حمدود، يقال مصرت مصرا أي بنيته، واملصر احلد وكان من شروط هجر املصر اسم لكل بلد ممصور : مصر

بني النهار وبني الليل * وجاعل الشمس مصرا ال خفاء به : اشترى فالن الدار مبصورها أي حدودها، قال الشاعر
  .نفهو البلد املعروف وصرفه خلفته، وقيل بل عىن بلدا من البلدا) اهبطوا مصرا: (قد فصال وقوله تعاىل

  واملاصر احلاجز بني املاءين، ومصرت



الناقة إذا مجعت أطراف االصابع على ضرعها فحلبتها، ومنه قيل هلم غلة ميتصروهنا أي حيتلبون منها قليال قليال، 
ال بأس بكسب التياس ما مل ميصر ومل : وثوب ممصر مشبع الصبغ، وناقة مصور مانع للنب ال تسمح به، وقال احلسن

  .ب بأصبعيه ويبسر على الشاة قبل وقتهايبسر، أي حيتل
  .واملصري املعى ومجعه مصران وقيل بل هو مفعل من صار النه مستقر الطعام

أي غري منضج * يلجلج مضغة فيها أنيض : * املضغة القطعة من اللحم قدر ما ميضغ ومل ينضج قال الشاعر: مضغ
: وقال) فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما: (قال تعاىلوجعل امسا للحالة الىت ينتهى إليها اجلنني بعد العلقة، 

واملضاغة ما يبقى عن املضغ يف الفم، واملاضغان الشدقان ملضغهما الطعام، واملضائغ ) مضغة خملقة وغري خملقة(
  .العقبات اللواتى على طريف هيئة القوس الواحدة مضيغة

وقد مضت سنة  -ومضى مثل االولني : (ن واالحداث، قال تعاىلاملضى واملضاء النفاذ ويقال ذلك يف االعيا: مضى
  ).االولني
املطر املاء املنسكب ويوم مطري وماطر وممطر وواد مطري أي ممطور، يقال مطرتنا السماء وأمطرتنا، وما مطرت : مطر

  منه خبري،

وأمطرنا عليهم  -ر املنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مط: (وقيل إن مطر يقال يف اخلري، وأمطر يف العذاب، قال
ومطر ومتطر ) فأمطر علينا حجارة من السماء -وأمطرنا عليهم حجارة  -مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني 

ذهب يف االرض ذهاب املطر، وفرس متمطر أي سريع كاملطر، واملستمطر طالب املطر واملكان الظاهر للمطر ويعرب 
أي ميد ) مث ذهب إىل أهله يتمطى(قال تعاىل، : مطى* فواد خطاء وواد مطر  : *به عن طالب اخلري، قال الشاعر

مطاه أي ظهره، واملطية ما يركب مطاه من البعري وقد امتطيته ركبت مطاه، واملطو الصاحب املعتمد عليه وتسميته 
  .بذلك كتسميته بالظهر

الزمان حنو ولدا معا، أو يف املعىن كاملتضايفني حنو  مع يقتضى االجتماع إما يف املكان حنو مها معا يف الدار، أو يف: مع
  االخ واالب فإن

مها معا يف العلو، ويقتضى معىن : أحدمها صار أخا لالخر يف حال ما صار االخر أخاه، وإما يف الشرف والرتبة حنو
ضاف إليه يف قوله اهللا أي الذى مع ي) ال حتزن إن اهللا معنا: (النصرة وأن املضاف إليه لفظ مع هو املنصور حنو قوله

 -وإن اهللا مع الصابرين  -وهو معكم أينما كنتم  -إن اهللا مع الذين اتقوا : (معنا هو منصور أي ناصرنا، وقوله
  .ورجل إمعة من شأنه أن يقول لكل واحد أنا معك) إن معى رىب: (وقوله عن موسى) وإن اهللا مع املؤمنني

  .، واملعمعان شدة احلربواملعمعة صوت احلريق والشجعان يف احلرب
واملعيز مجاعة املعز كما يقال ضئني جلماعة الضأن، ورجل ماعز معصوب اخللق ) ومن املعز اثنني: (قال تعاىل: معز

  .جد: واالمعز واملعزاء املكان الغليظ، واستمعز يف أمره
الفرس تباعد يف عدوه، وأمعن  معن املاء جرى فهو معني، وجمارى املاء معنان، وأمعن: ماء معني هو من قوهلم: معن

  .حبقى ذهب، وفالن معن يف حاجته وقيل ماء معني هو من العني وامليم زائدة فيه
  .املقت البغض الشديد ملن تراه تعاطى القبيح: مقت

وكان يسمى تزوج ) إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال(يقال مقت مقاتة فهو مقيت ومقته فهو مقيت وممقوت، قال 
  .أة أبيه نكاح املقت، وأما املقيت فمفعل من القوت وقد تقدمالرجل امر

اشتقاق مكة من متككت العظم أخرجت خمه، وامتك الفصيل ما يف ضرع أمه وعرب عن االستقصاء : مكك



  .بالتمكك
وتسميتها بذلك الهنا كانت متك من ظلم هبا أي " ال متكوا على غرمائكم : " وروى أنه قال عليه الصالة والسالم

  دقه وهتلكه، قالت

مسيت بذلك الهنا وسط االرض كاملخ الذى هو أصل ما يف العظم، واملكوك طاس يشرب به ويكال : اخلليل
  .كالصواع
 -إنكم ماكثون (، وقرئ مكث، قال )فمكث غري بعيد: (املكث ثبات مع انتظار، يقال مكث مكثا، قال: مكث

  ).قال الهله امكثوا
  مكر حممود وذلك أن: ده حبيلة وذلك ضرباناملكر صرف الغري عما يقص: مكر

وال حييق (ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح، قال ) واهللا خري املاكرين(يتحرى بذلك فعل مجيل على ذلك قال 
ومكروا (وقال يف االمرين ) فانظر كيف كان عاقبة مكرهم -وإذ ميكر بك الذين كفروا  -املكر السيئ إال بأهله 
من مكر اهللا إمهال العبد ومتكينه من أعراض الدنيا ولذلك قال أمري املؤمنني : وقال بعضهم) مكرا ومكرنا مكرا

  .من وسع عليه دنياه ومل يعلم أنه مكر به فهو خمدوع عن عقله: رضى اهللا عنه
املكان عند أهل اللغة املوضع احلاوى للشئ، وعند بعض املتكلمني أنه عرض وهو اجتماع جسمني حاو : مكن
وذلك أن يكون سطح اجلسم احلاوى حميطا باحملوى، فاملكان عندهم هو املناسبة بني هذين اجلسمني، قال  وحموى

 -ولقد مكناكم يف االرض (مكنته ومكنت له فتمكن، قال : ويقال) وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا -مكانا سوى (
وليمكنن هلم دينهم الذى ارتضى  -الرض ومنكن هلم يف ا -أومل منكن هلم  -ولقد مكناهم فيما إن مكنا كم فيه 

  :وأمكنت فالنا من فالن، ويقال) يف قرار مكني(وقال ) هلم
أي ) ذى قوة عند ذى العرش مكني(وقوله ) على مكاناتكم(اعملوا على مكانتكم وقرئ (مكان ومكانة، قال تعاىل 
  .متمكن ذى قدر ومنزلة

  .بيض مكنونومكنات الطري ومكناهتا مقاره، واملكن بيض الضب و
  .متكن ومتسكن حنو متنزل: املكان مفعل من الكون ولكثرته يف الكالم أجرى جمرى فعال فقيل: قال اخلليل

تنبيها أن ذلك منهم جار ) وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية: (مكا الطري ميكو مكاء صفر، قال: مكا
  .استه صوتت جمرى مكاء الطري يف قلة الغناء، واملكاء طائر، ومكت

امللة كالدين وهو اسم ملا شرع اهللا تعاىل لعباده على لسان االنبياء ليتوصلوا به إىل جوار اهللا، والفرق بينها : ملل
واتبعت  -اتبعوا ملة إبراهيم : (وبني الدين أن امللة ال تضاف إال إىل النيب عليه الصالة والسالم الذى تسند إليه حنو

د مضافة إىل اهللا وال إىل آحاد أمة النيب صلى اهللا عليه وسلم وال تستعمل إال يف محلة وال تكاد توج) ملة آبائى
  الشرائع دون آحادها،

  .ال يقال ملة اهللا وال يقال ملىت وملة زيد كما يقال دين اهللا ودين زيد، وال يقال الصالة ملة اهللا
فإن كان الذى عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو  -ق فليملل الذى عليه احل: (وأصل امللة من أمللت الكتاب، قال تعاىل

وتقال امللة اعتبارا بالشئ الذى شرعه اهللا، والدين يقال اعتبارا مبن يقيمه إذ ) ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه
  .كان معناه الطاعة

ن، ومللت الشئ أمله ويقال خبز ملة ومل خبزه ميله مال، واملليل ما طرح يف النار، واملليلة حرارة جيدها االنسا



تكلفوا من االعمال " أعرضت عنه أي ضجرت، وأمللته من كذا محلته على أن مل من قوله عليه الصالة والسالم 
  .فإنه مل يثبت هللا مالال بل القصد أنكم متلون واهللا ال ميل" ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا 

  .وف وجتمد، ويقال له ملح إذا تغري طعمه، وإن مل يتجمد فيقال ماء ملحامللح املاء الذى تغري طعمه التغري املعر: ملح
وملحت القدر ألقيت فيها امللح، وأملحتها أفسدهتا ) وهذا ملح أجاج: (وقلما تقول العرب ماء ماحل، قال اهللا تعاىل

  .بامللح، ومسك مليح
  مث استعري من لفظ املليح املالحة فقيل رجل مليح

  .غمض إدراكهوذلك راجع إىل حسن ي
امللك هو املتصرف باالمر والنهى يف اجلمهور وذلك خيتص بسياسة الناطقني وهلذا يقال ملك الناس وال يقال : ملك

ملن امللك اليوم ؟ هللا الواحد (فتقديره امللك يف يوم الدين وذلك لقوله ) ملك يوم الدين(ملك االشياء، وقوله 
  .لتوىل، وملك هو القوة على ذلك توىل أو مل يتولملك هو التملك وا: وامللك ضربان) القهار

فجعل ) إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا(، ومن الثاين قوله )إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها(فمن االول قوله 
النبوة خمصوصة وامللك عاما، فإن معىن امللك ههنا هو القوة الىت هبا يترشح للسياسة ال أنه جعلهم كلهم متولني 

  .لالمر فذلك مناف للحكمة كما قيل ال خري يف كثرة الرؤساء
امللك اسم لكل من ميلك السياسة إما يف نفسه وذلك بالتمكني من زمام قواه وصرفها عن هواها، وإما : قال بعضهم

لكا وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم م(يف غريه سواء توىل ذلك أو مل يتول على ما تقدم، وقوله 
  قل اللهم مالك(وقال ) له امللك وله احلمد(وامللك احلق الدائم هللا فلذلك قال ) عظيما

فامللك ضبط الشئ املتصرف فيه باحلكم، وامللك كاجلنس للملك ) امللك تؤتى امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء
  .فكل ملك ملك وليس كل ملك ملكا

وال ميلكون النفسهم نفعا وال ضرا وال ميلكون موتا وال حياة  -تشاء  قل اللهم مالك امللك تؤتى امللك من(قال 
  -أمن ميلك السمع واالبصار : (وقال) وال نشورا

  .ويف غريها من االيات) قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا
وكذلك نرى : (وامللكوت خمتص مبلك اهللا تعاىل وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء حنو رمحوت ورهبوت، قال

واململكة سلطان امللك ) أو مل ينظروا يف ملكوت السموات واالرض: (وقال) راهيم ملكوت السموات واالرضإب
وقد يقال فالن جواد ) عبدا مملوكا: (وبقاعه الىت يتملكها، واململوك خيتص يف التعارف بالرقيق من االمالك، قال

حسن امللكة أي الصنع إىل مماليكه، وخص ملك مبملوكه أي مبا يتملكه وامللكة ختتص مبلك العبيد ويقال فالن 
  ليستأذنكم الذين ملكت: (العبيد يف القرآن باليمني فقال

ومملوك مقر بامللوكة وامللكة وامللك، ومالك االمر ما ) أو ما ملكت أمياهنن -أو ما ملكت أميانكم : (وقوله) أميانكم
  .يعتمد عليه منه

ج، وأملكوه زوجوه، شبه الزوج مبلك عليها يف سياستها، وهبذا النظر قيل وقيل القلب مالك اجلسد، واملالك التزوي
  .كاد العروس أن يكون ملكا

ما (وملك االبل والشاء ما يتقدم ويتبعه سائره تشبيها بامللك، ويقال ما الحد يف هذا ملك وملك غريى قال تعاىل 
، وحائط ليس له مالك أي متاسك وأما وقرئ بكسر امليم، وملكت العجني شددت عجنه) أخلفنا موعدك مبلكنا

  .امللك فالنحويون جعلوه من لفظ املالئكة، وجعل امليم فيه زائدة



واملتويل من املالئكة شيئا من السياسات يقال له ملك بالفتح، ومن البشر : وقال بعض احملققني هو من امللك، قال
فاملدبرات أمرا (ل امللك هو املشار إليه بقوله يقال له ملك بالكسر، فكل ملك مالئكة وليس كل مالئكة ملكا، ب

قل  -على امللكني ببابل  -وامللك على أرجائها : (وحنو ذلك ومنه ملك املوت، قال) والنازعات -فاملقسمات أمرا 
  ).يتوفاكم ملك املوت الذى وكل بكم

أمل تر إىل املال من بىن : (جالال، قالاملال مجاعة جيتمعون على رأى، فيملئون العيون رواء ومنظرا والنفوس هباء و: مال
وغري ذلك من ) قالت يا أيها املال إىن ألقى إىل كتاب كرمي -إن املال يأمترون بك  -وقال املال من قومه  -إسرائيل 

االيات، يقال فالن ملء العيون أي معظم عند من رآه كأنه مال عينه من رؤيته، ومنه قيل شاب مالئ العني، واملال 
وماالته عاونته وصرت من ملئه أي مجعه حنو شايعته * فقلنا أحسىن مال جهينا : * ململوء مجاال، قال الشاعراخللق ا

  .أي صرت من شيعته، ويقال هو ملئ بكذا
واملالءة الزكام الذى ميال الدماغ، يقال ملئ فالن وأمال، وامللء مقدار ما يأخذه االناء املمتلئ، يقال أعطين ماله 

  .ة أمالئهوماليه وثالث
  االمالء االمداد، ومنه قيل: مال

ومتليت دهرا أبقيت، ومتليت الثوب متتعت ) واهجرين مليا: (للمدة الطويلة مالوة من الدهر وملى من الدهر، قال
  به طويال، ومتلى بكذا متتع به مبالوة من الدهر،

فازة املمتدة، وامللوان قيل الليل والنهار ومالك اهللا غري مهموز عمرك، ويقال عشت مليا أي طويال، واملال مقصور امل
على كل حال * هنار وليل دائم ملوامها : وحقيقة ذلك تكررمها وامتدادمها بداللة أهنما أضيفا إليهما يف قول الشاعر

  .املرء خيتلفان فلو كانا الليل والنهار ملا أضيفا إليهما
أي أمهل ومن قرأ أمال ) الشيطان سول هلم وأملى هلم( أي أمهلهم، وقوله) وأملى هلم إن كيدى متني: (قال تعاىل

وأصل أمليت أمللت فقلب ختفيفا ) إمنا منلي هلم خري النفسهم: (هلم فمن قوهلم أمليت الكتاب أمليه إمالء، قال
  ).فليملل وليه -فهى متلى عليه (

فقيل منا وأمناء، ويقال ملا يقدر  املن ما يوزن به، يقال من ومنان وأمنان ورمبا أبدل من إحدى النونني ألف: منن
أن يكون ذلك بالفعل فيقال من : أحدمها: ممنون كما يقال موزون، واملنة النعمة الثقيلة ويقال ذلك على وجهني

كذلك كنتم من قبل فمن اهللا  -لقد من اهللا على املؤمنني : (فالن على فالن إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله
  ولقد مننا -عليكم 
وذلك على احلقيقة ال يكون إال ) ونريد أن منن على الذين استضعفوا -مين على من يشاء  -موسى وهارون  على

  .هللا تعاىل
أن يكون ذلك بالقول وذلك مستقبح فيما بني الناس إال عند كفران النعمة، ولقبح ذلك قيل املنة هتدم : والثاىن

  .نعمة حسنت املنةالصنيعة، وحلسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كفرت ال
فاملنة منهم بالقول ومنة اهللا عليهم بالفعل وهو هدايته ) مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا على إسالمكم: (وقوله

  .فاملن إشارة إىل االطالق بال عوض) فإما منا بعد وإما فداء: (إياهم كما ذكر، وقوله
فقد قيل هو املنة بالقول ) وال متنن تستكثر: (وقوله أي أنفقه) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب: (وقوله

قيل غري معدود ) هلم أجر غري ممنون: (وذلك أن مينت به ويستكثره، وقيل معناه ال تعط مبتغيا به أكثر منه، وقوله
  .وقيل غري مقطوع وال منقوص) بغري حساب: (كما قال



  .ومنه قيل املنون للمنية الهنا تنقص العدد وتقطع املدد
وأنزلنا عليكم املن : (قيل إن املنة الىت بالقول هي من هذا الهنا تقطع النعمة وتقتضي قطع الشكر، وأما املن يف قولهو

  )والسلوى
فقد قيل املن شئ كالطل فيه حالوة يسقط على الشجر، والسلوى طائر وقيل املن والسلوى كالمها إشارة إىل ما 

  لكن مساه منا حبيث أنه أنعم اهللا به عليهم ومها بالذات شئ واحد

  .امنت به عليهم، ومساه سلوى من حيث أنه كان هلم به التسلى
رأيت من يف الدار من : ومن عبارة عن الناطقني وال يعرب به عن غري الناطقني إال إذا مجع بينهم وبني غريهم كقولك

االية وال يعرب به عن ) منهم من ميشىف: (الناس والبهائم، أو يكون تفصيال جلملة يدخل فيهم الناطقون كقوله تعاىل
ختطئ إذا جئت يف استفهامها مبن : غري الناطقني إذا انفرد وهلذا قال بعض احملدثني يف صفة أغنام نفى عنهم االنسانية

  .تنبيها أهنم حيوان أو دون احليوان
: وقال) يستمعون إليكمن (وىف أخرى ) ومنهم من يستمع: (ويعرب به عن الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث، قال

  ).ومن يقنت منكن هللا(
) فما منكم من أحد(وتكون الستغراق اجلنس يف النفى واالستفهام حنو : ومن البتداء الغاية وللتبعيض وللتبيني
  إىن أسكنت من: (والبدل حنو خذ هذا من ذلك أي بدله

: قال) من السماء من جبال فيها من برد: (فمن اقتضى التبعيض فإنه كان نزل فيه بعض ذريته، وقوله) ذرييت بواد
عنده جبال : تقديره أنه ينزل من السماء جباال، فمن االوىل ظرف والثانية يف موضع املفعول والثالثة للتبيني كقولك

  .من مال
نصب أي ينزل من ) من برد: (وقيل حيتمل أن يكون قوله من جبال نصبا على الظرف على أنه ينزل منه، وقوله

نصبا على " من جبال " رفعا، و " من برد " جبال فيها بردا، وقيل يصح أن يكون موضع من يف قوله  السماء من
أنه مفعول به، كأنه يف التقدير وينزل من السماء جباال فيها برد ويكون اجلبال على هذا تعظيما وتكثريا ملا نزل من 

  .السماء
ائدة، والصحيح أن تلك ليست بزائدة الن بعض ما من ز: قال أبو احلسن) فكلوا مما أمسكن عليكم: (وقوله

  .ميسكن ال جيوز أكله كالدم والغدد وما فيها من القاذورات املنهى عن تناوهلا
مناع (وقال ) ومينعون املاعون: (املنع يقال يف ضد العطية، يقال رجل مانع ومناع أي خبيل، قال اهللا تعاىل: منع

  منيع وقد منع،، ويقال يف احلماية ومنه مكان )للخري
ومن أظلم ممن منع  -أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني (وفالن ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه، قال 

أي ما محلك وقيل ما الذى صدك ومحلك على ترك ذلك ؟ يقال ) ما منعك أال تسجد إذ أمرتك -مساجد اهللا 
  .كقوهلم نزال أي انزل امرأة منيعة كناية عن العفيفة وقيل مناع أي امنع

املىن التقدير، يقال مىن لك املاىن أي قدر لك املقدر، ومنه املنا الذى يوزن به فيما قيل، واملىن للذى قدر به : مىن
أي تقدر بالعزة االهلية ما مل يكن منه، ومنه املنية وهو ) من نطفة إذا متىن -أمل يك نطفة من مىن ميىن (احليوانات، قال 

در للحيوان ومجعه منايا، والتمىن تقدير شئ يف النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن ختمني وظن، االجل املق
  ويكون



  .عن روية وبناء على أصل، لكن ملا كان أكثره عن ختمني صار الكذب له أملك، فأكثر التمىن تصور ما ال حقيقة له
واالمنية الصورة احلاصلة يف النفس من متىن الشئ، وملا ) وال يتمنونه أبدا -فتمنوا املوت  -أم لالنسان ما متىن (قال 

  كان الكذب
تصور ما ال حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمىن كاملبدإ للكذب فصح أن يعرب عن الكذب بالتمين، وعلى ذلك 

إال  ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب(ما تغنيت وال متنيت منذ أسلمت وقوله : ماروى عن عثمان رضى اهللا عنه
معناه إال كذبا، وقال غريه إال تالوة جمردة عن املعرفة من حيث إن التالوة بال معرفة املعىن جترى : قال جماهد) أماىن

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نىب إال إذا متىن ألقى (عند صاحبها جمرى أمنية متنيتها على التخمني، وقوله 
تقدم أن التمىن كما يكون عن ختمني وظن فقد يكون عن روية وبناء على أي يف تالوته، فقد ) الشيطان يف أمنيته

ال (أصل، وملا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كثريا ما كان يبادر إىل ما نزل به الروح االمني على قلبه حىت قيل له 
للشيطان تسلطا على مثله مسى تالوته على ذلك متنيا ونبه أن ) ال حترك به لسانك لتعجل به(االية و ) تعجل بالقرآن

  .يف أمنيته وذلك من حيث بني أن العجلة من الشيطان
  ).والضلنهم والمنينهم: (جعلت ىل أمنية مبا شبهت ىل، قال تعاىل خمربا عنه: ومنيتىن كذا

طأ، قال واملهد واملهاد املكان املمهد املو) كيف نكلم من كان يف املهد صبيا: (املهد ما هتيئ للصىب، قال تعاىل: مهد
ومهدت لك كذا هيأته وسويته، وقال ) االرض فراشا(وذلك مثل قوله ) ومهادا -الذى جعل لكم االرض مهدا (

  .وامتهد السنام أي تسوى فصار كمهاد أو مهد) ومهدت له متهيدا: (تعاىل
ه إذا قلت له مهال، املهل التؤدة والسكون، يقال مهل يف فعله وعمل يف مهلة، ويقال مهال حنو رفقا، وقد مهلت: مهل

  ).كاملهل يغلى يف البطون(واملهل دردى الزيت، قال ) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا(وأمهلته رفقت به، قال 
أنواع املوت حبسب أنواع احلياة، فاالول ما هو بإزاء القوة النامية املوجودة يف االنسان واحليوانات والنبات : موت
أئذا ما  -يا ليتىن مت قبل هذا (الثاين زوال القوة احلاسة، قال ) ينا به بلدة ميتاأحي -حيىي االرض بعد موهتا (حنو 

وإياه قصد بقوله ) أو من كان ميتا فأحييناه(الثالث زوال القوة العاقلة وهى اجلهالة حنو ) مت لسوف أخرج حيا
  إنك(

  وت من كلويأتيه امل(الرابع احلزن املكدر للحياة وإياه قصد بقوله ) ال تسمع املوتى

اخلامس املنام فقيل النوم موت خفيف واملوت نوم ثقيل وعلى هذا النحو مسامها اهللا تعاىل توفيا ) مكان وما هو مبيت
وال حتسنب الذين (وقوله ) اهللا يتوىف االنفس حني موهتا والىت مل متت يف منامها -وهو الذى يتوفاكم بالليل (فقال 

فقد قيل نفى املوت هو عن أرواحهم فإنه نبه على تنعمهم، وقيل نفى عنهم ) ءقتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحيا
فعبارة عن زوال القوة احليوانية ) كل نفس ذائقة املوت(وقوله ) ويأتيه املوت من كل مكان(احلزن املذكور يف قوله 

ال بد الحد من املوت كما  فقد قيل معناه ستموت تنبيها أنه) إنك ميت وإهنم ميتون(وإبانة الروح عن اجلسد وقوله 
وقيل بل امليت ههنا ليس بإشارة إىل إبانة الروح عن اجلسد بل هو إشارة إىل * واملوت حتم يف رقاب العباد : * قيل

  ما يعترى االنسان يف كل حال من التحلل والنقص فإن البشر مادام يف الدنيا ميوت جزءا فجزءا كما
عرب قوم عن هذا املعىن باملائت وفصلوا بني امليت واملائت فقالوا املائت هو  وقد* ميوت جزءا فجزءا : * قال الشاعر

ليس يف لغتنا مائت على حسب ما قالوه، وامليت خمفف عن امليت وإمنا : املتحلل، قال القاضى على بن عبد العزيز
بلدة  -د ميت سقناه لبل: (يقال موت مائت كقولك شعر شاعر وسيل سائل، ويقال بلد ميت وميت، قال تعاىل

واملوتان بإزاء ) إال أن تكون ميتة -حرمت عليكم امليتة : (وامليتة من احليوان ما زال روحه بغري تذكية، قال) ميتا



  .احليوان وهى االرض الىت مل حتى للزرع، وأرض موات
تميت املتعرض ووقع يف االبل موتان كثري وناقة مميتة ومميت مات ولدها وإماتة اخلمر كناية عن طبخها، واملس

واملوتة شبه اجلنون كأنه من موت العلم والعقل ومنه رجل * فأعطيت اجلعالة مستميتا : * للموت، قال الشاعر
  .موتان القلب وامرأة مونانة

وماج كذا ) يغشاه موج من فوقه موج -يف موج كاجلبال : (املوج يف البحر ما يعلو من غوارب املاء، قال: موج
  ميوج ومتوج متوجا

  ).وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض: (ضطرب اضطراب املوج، قالا
ومادت االغصان متيد، ) أن متيد هبم -أن متيد بكم : (اضطراب الشئ العظيم كاضطراب االرض، قال: امليد: ميد

منه،  وقيل هو املمتد من العيش، وميدان الدابة* نعيما وميدانا من العيش أخضرا : * وقيل امليدان يف قول الشاعر
واملائدة الطبق الذى عليه الطعام، ويقال لكل واحدة منهما مائدة، ويقال ما دىن مييدىن أي أطعمين، وقيل يعشيىن، 

  أنزل علينا: (وقوله

قيل استدعوا طعاما، وقيل استدعوا علما، ومساه مائدة من حيث أن العلم غذاء القلوب كما أن ) مائدة من السماء
ومار الدم على ) يوم متور السماء مورا: (املور اجلريان السريع، يقال مار ميور مورا، قال: الطعام غذاء االبدان مور

  .وجهه، واملور التراب املتردد به الريح، وناقة متور يف سريها فهى موارة
  .واخلرية واملرية يتقاربان) ومنري أهلنا: (املرية الطعام ميتاره االنسان، يقال مار أهله ميريهم، قال: مري
ليميز اخلبيث (وقرئ ) ليميز اهللا: (امليز والتمييز الفصل بني املتشاهبات، يقال مازه مييزه ميزا وميزه متييزا، قال: ميز

والتمييز يقال تارة للفصل وتارة للقوة الىت يف الدماغ، وهبا تستنبط املعاين، ومنه يقال فالن ال متييز له، ) من الطيب
  ).تكاد متيز من الغيظ: (ومتيز كذا مطاوع ماز أي انفصل وانقطع، قال) تازوا اليوموام: (ويقال امناز وامتاز، قال

امليل العدول عن الوسط إىل أحد اجلانبني، ويستعمل يف اجلور، وإذا استعمل يف االجسام فإنه يقال فيما كان : ميل
وملت عليه حتاملت ) وا كل امليلفال متيل: (خلقة ميل، وفيما كان عرضا ميل، يقال ملت إىل فالن إذا عاونته، قال

واملال مسى بذلك لكونه مائال أبدا وزائال، ولذلك مسى عرضا، وعلى هذا ) فيميلون عليكم ميلة واحدة: (عليه، قال
  .املال قحبة تكون يوما يف بيت عطار ويوما يف بيت بيطار: دل قول من قال

: آحاد، وعشرات، ومئات، وألوف، قال: عداد أربعةالثالثة من أصول االعداد، وذلك أن أصول اال: مائة، املائة
  فإن(

ومائة آخرها حمذوف، يقال ) وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا -يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني 
  .أمأيت الدراهم فامأت هي أي صارت ذات مائة

فالن، وأصل ماء موه بداللة قوهلم يف مجعه أمواه ويقال ماه بىن ) ماء طهورا -وجعلنا من املاء كل شئ حى : (ماء
ومياه يف تصغريه مويه، فحذف اهلاء وقلب الواو، ورجل ماء القلب كثر ماء قلبه، فماه هو مقلوب من موه أي فيه 
  .ماء، وقيل هو حنو رجل قاه، وماهت الركية متيه ومتاه وبئر ميهة وماهة، وقيل ميهة، وأماه الرجل وأمهى بلغ املاء

ما يف كالمهم عشرة مخسة أمساء ومخسة حروف، فإذا كان امسا فيقال للواحد واجلمع واملؤنث على حد واحد، و
  .ويصح أن يعترب يف الضمري لفظه مفردا وأن يعترب معناه للجمع

ا أراد مل) هؤالء شفعاؤنا عند اهللا: (مث قال) ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم(فاالول من االمساء مبعىن الذى حنو 
  االية، فجمع) ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا(اجلمع، وقوله 



  )بئسما يأمركم به أميانكم: (أيضا، وقوله
فقد أجيز أن يكون ما نكرة يف قوله ) فنعما هي(أي نعم شيئا يعظكم به، وقوله ) نعما يعظكم به(نكرة حنو : الثاين

  .صلة فما بعده يكون مفعوال تقديره أن يضرب مثال بعوضةوقد أجيز أن يكون ) ما بعوضة فما فوقها(
االستفهام ويسأل به عن جنس ذات الشئ ونوعه وعن جنس صفات الشئ ونوعه، وقد يسأل به عن : الثالث

  .االشخاص واالعيان يف غري الناطقني
إن اهللا  -لكت أمياهنم إال على أزواجهم أو ما م(وقد يعرب به عن االشخاص الناطقني كقوله : وقال بعض النحويني

ما استفهام أي أي شئ تدعون من دون اهللا ؟ وإمنا جعله كذلك : وقال اخلليل) يعلم ما يدعون من دونه من شئ
االية وحنو ما تضرب ) ما يفتح اهللا للناس من رمحة(الن ما هذه ال تدخل إال يف املبتدإ واالستفهام الواقع آخرا حنو 

  .أضرب
  ).ما أصربهم على النار: (التعجب حنو: اخلامس

  .وأما احلروف
فإن ما مع رزق يف ) ومما رزقناهم ينفقون(فاالول أن يكون ما بعده مبنزلة املصدر كأن الناصبة للفعل املستقبل حنو 

  تقدير
مبا كانوا (الرزق والداللة على أنه مثل أن أنه ال يعود إليه ضمري ال ملفوظ به وال مقدر فيه، وعلى هذا محل قوله 

كلما أضاء هلم مشوا (وعلى هذا قوهلم أتاىن القوم ما عدا زيدا، وعلى هذا إذا كان يف تقدير ظرف حنو ) كذبوني
فيصح أن ) فاصدع مبا تؤمر(وأما قوله ) كلما خبت زدناهم سعريا -كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا  -فيه 

  .يكون مصدرا وأن يكون مبعىن الذى
ما بعدها يف تقدير املصدر مل يكن إال حرفا النه لو كان امسا لعاد إليه ضمري، وكذلك  واعلم أن ما إذا كان مع

  .قولك أريد أن أخرج، فإنه ال عائد من الضمري إىل أن، وال ضمري هلا بعده
  ).ما هذا بشرا(للنفي وأهل احلجاز يعملونه بشرط حنو : الثاين
إمنا  -إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء : (حنو ذلك والفعل حنوالكافة وهى الداخلة على أن وأخواهتا ورب و: الثالث

وعلى ذلك ) رمبا يود الذين كفروا(يف قوله " ما " وعلى ذلك ) كأمنا يساقون إىل املوت -منلي هلم ليزدادوا إمثا 
  .قلما وطاملا فيما حكى

  املسلطة وهى الىت جتعل اللفظ: الرابع
يف إذما وحيثما النك تقول إذما تفعل أفعل، وحيثما تقعد أقعد، فإذ " ما " حنو  متسلطا بالعمل بعد أن مل يكن عامال

  .عليهما" ما " وحيث ال يعمالن مبجردمها يف الشرط ويعمالن عند دخول 
  .الزائدة لتوكيد اللفظ يف قوهلم إذا ما فعلت كذا، وقوهلم إما خترج أخرج: اخلامس
  ).إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها(: ، وقوله)فإما ترين من البشر أحدا: (قال

النبت والنبات ما خيرج من االرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو مل يكن له ساق : كتاب النون نبت
لنخرج (كالنجم، لكن اختص يف التعارف مبا ال ساق له بل قد اختص عند العامة مبا يأكله احليوان، وعلى هذا قوله 

ومىت اعتربت احلقائق فإنه يستعمل يف كل نام نباتا كان أو حيوانا أو إنسانا، واالنبات يستعمل يف كل ) ابه حبا ونبات
  .ذلك

فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما  -فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وخنال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا : (قال تعاىل



  واهللا(وقوله ) والزيتون ينبت لكم به الزرع -كان لكم أن تنبتوا شجرها 
قوله نباتا موضوع موضع االنبات وهو مصدر وقال غريهم قوله نباتا حال : فقال النحويون) أنبتكم من االرض نباتا

ال مصدر، ونبه بذلك أن االنسان هو من وجه نبات من حيث إن بدأه ونشأه من التراب، وإنه ينمو منوه وإن كان 
وأنبتها (وعلى ذلك قوله ) هو الذى خلقكم من تراب مث من نطفة(ذا نبه بقوله له وصف زائد على النبات وعلى ه

الباء للحال ال للتعدية الن نبت متعد تقديره تنبت حاملة للدهن أي تنبت ) تنبت بالدهن(وقوله ) نباتا حسنا
  .شء صغاروالدهن موجود فيها بالقوة، ويقال إن بىن فالن لنابتة شر، ونبتت فيهم نابتة أي نشأ فيهم ن

 -لينبذن يف احلطمة : (النبذ إلقاء الشئ وطرحه لقلة االعتداد به ولذلك يقال نبذته نبذ النعل اخللق، قال: نبذ
فأخذناه (أي طرحوه لقلة اعتدادهم به وقال ) نبذه فريق منهم(لقلة اعتدادهم به وقال ) فنبذوه وراء ظهورهم

فمعناه ألق إليهم السلم، ) فانبذ إليهم على سواء(وقوله ) لنبذ بالعراء -فنبذناه بالعراء  -وجنوده فنبذناهم يف اليم 
  فألقوا إليهم القول: (واستعمال النبذ يف ذلك كاستعمال االلقاء كقوله

تنبيها أن ال يؤكد العقد معهم بل حقهم أن يطرح ذلك إليهم طرحا ) وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم -إنكم لكاذبون 
اجملاملة، وأن يراعيهم حسب مراعاهتم له ويعاهدهم على قدر ما عاهدوه، وانتبذ فالن اعتزل مستحثا به على سبيل 

  اعتزال من ال يقل مباالته

وقعد نبذة ونبذة أي ناحية معتزلة، وصىب منبوذ ونبيذ ) فحملته فانتبذت به مكانا قصيا(بنفسه فيما بني الناس، قال 
  .مبن طرحه كقولك ملقوط ولقيط لكن يقال منبوذ اعتبارا

  .وملقوط ولقيط اعتبارا مبن تناوله، والنبيذ التمر والزبيب امللقى مع املاء يف االناء مث صار امسا للشراب املخصوص
  ).وال تنابزوا بااللقاب(النبز التلقيب قال : نبز
ونه منهم وهو أي يستخرج) ولو ردوه إىل الرسول وإىل أوىل االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: (قال: نبط

النبع : استفعال من أنبطت كذا، والنبط املاء املستنبط، وفرس أنبط أبيض حتت االبط، ومنه النبط املعروفون نبع
  خروج املاء من العني، يقال نبع املاء ينبع نبوعا ونبعا، والينبوع

) سماء ماء فسلكه ينابيع يف االرضأمل تر أن اهللا أنزل من ال: (العني الذى خيرج منه املاء ومجعه ينابيع، قال تعاىل
  .والنبع شجر يتخذ منه القسى

النبأ خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن، وال يقال للخرب يف االصل نبأ حىت يتضمن هذه االشياء : نبأ
يه الصالة الثالثة، وحق اخلرب الذى يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخرب اهللا تعاىل وخرب النيب عل

والسالم، ولتضمن النبإ معىن اخلرب يقال أنبأته بكذا كقولك أخربته بكذا، ولتضمنه معىن العلم قيل أنبأته كذا 
 -عم يتساءلون عن النبإ العظيم : (وقال) قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون: (كقولك أعلمته كذا، قال اهللا تعاىل

تلك : (وقال) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك(وقال ) وبال أمرهم أمل يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا
) إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا: (وقوله) ذلك من أنباء القرى نقصه عليك(وقال ) القرى نقص عليك من أنبائها

د النظر فتنبيه أنه إذا كان اخلرب شيئا عظيما له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم وغلب صحته على الظن حىت يعا
  فيه

أنبئهم بأمسائهم فلما : (وقال) أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني: (ويتبني فضل تبني، يقال نبأته وأنبأته، قال تعاىل
أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السموات وال : (وقال) ونبئهم عن ضيف إبراهيم -نبأتكما بتأويله (وقال ) أنبأهم بأمسائهم

) وقد نبأنا اهللا من أخباركم -نبئوىن بعلم إن كنتم صادقني : (وقال) أم تنبئونه مبا ال يعلم قل مسوهم -يف االرض 



فلما نبأها : (ويدل على ذلك قوله) ينبأ االنسان يومئذ مبا قدم وأخر -فلننبئن الذين كفروا (ونبأته أبلغ من أنبأته، 
ين بل عدل إىل نبأ الذى هو أبلغ تنبيها على حتقيقه وكونه ومل يقل أنبأ) به قالت من أنبأك هذا قال نبأىن العليم اخلبري

  .من قبل اهللا
  قد نبأنا اهللا من: (وكذا قوله

والنبوة سفارة بني اهللا وبني ذوى العقول من عباده الزاحة علتهم يف أمر ) فينبئكم مبا كنتم تعملون -أخباركم 
  .معادهم ومعاشهم

 -نبئ عبادي : (الذكية، وهو يصح أن يكون فعيال مبعىن فاعل لقوله تعاىلوالنىب لكونه منبئا مبا تسكن إليه العقول 
  )قل أؤنبئكم

وتنبأ فالن ادعى النبوة، وكان من حق لفظه يف وضع اللغة أن ) نبأىن العليم اخلبري: (وأن يكون مبعىن املفعول لقوله
ومجله فتجمل، لكن ملا تعورف فيمن يصح استعماله يف النيب إذ هو مطاوع نبأ كقوله زينه فتزين، وحاله فتحلى، 

يدعى النبوة كذبا جنب استعماله يف احملق ومل يستعمل إال يف املتقول يف دعواه كقولك تنبأ مسيلمة، ويقال يف 
واهللا ما : مسيلمة نبيئ سوء، تنبيها أن أخباره ليست من أخبار اهللا تعاىل، كما قال رجل مسع كالمه: تصغري، نبئ

  .ال أي اهللاخرج هذا الكالم من 
  .والنبأة الصوت اخلفى

  .مسيلمة نبيئ سوء: النيب بغري مهز فقد قال النحويون أصله اهلمز فترك مهزه، واستدلوا بقوهلم: نىب
ورفعناه : (هو من النبوة أي الرفعة، ومسى نبيا لرفعة حمله عن سائر الناس املدلول عليه بقوله: وقال بعض العلماء

اهلمز أبلغ من النبئ باهلمز، النه ليس كل منبإ رفيع القدر واحملل، ولذلك قال عليه الصالة فالنىب بغري ) مكانا عليا
  .ملا رأى أن الرجل خاطبه باهلمز لبغض منه" لست بنبئ اهللا ولكن نىب اهللا : " يا نبئ اهللا فقال: والسالم ملن قال

ليه مضجعه، ونبا السيف عن الضريبة إذا ارتد والنبوة والنباوة االرتفاع، ومنه قيل نبا بفالن مكانه كقوهلم قض ع
  .عنه ومل ميض فيه، ونبا بصره عن كذا تشبيها بذلك

ومنه استعري امرأة ) وإذ نتقنا اجلبل فوقهم: (نتق الشئ جذبه ونزعه حىت يسترخى كنتق عرى احلمل، قال تعاىل: نتق
  .وار، تشبيها باملرأة الناتق: ناتق إذا كثر ولدها، وقيل زند ناتق

ويسمى الدرع إذا لبس نثرة، ) وإذا الكواكب انتثرت: (نثر الشئ نشره وتفريقه، يقال نثرته فانتثر، قال تعاىل: نثر
ونثرت الشاة طرحت من أنفها االذى، والنثرة ما يسيل من االنف، وقد تسمى االنف نثرة، ومنه النثرة لنجم يقال 

  .ستنثار جعل املاء يف النثرةله أنف االسد، وطعنه فانثره ألقاه على أنفه، واال
فذلك مثل لطريقي احلق والباطل يف االعتقاد والصدق ) وهديناه النجدين(النجد املكان الغليظ الرفيع، وقوله : جند

  االية،) إنا هديناه السبيل: (والكذب يف املقال، واجلميل والقبيح يف الفعال، وبني أنه عرفهما كقوله
  ورجل جند وجنيد وجند أي قوى شديد بنيوالنجد اسم صقع وأجنده قصده، 

النجدة، واستنجدته طلبت جندته فأجندين أي أعانين بنجدته أي شجاعته وقوته، ورمبا قيل استنجد فالن أي قوى، 
وقيل للمكروب واملغلوب منجود كأنه ناله جندة أي شدة والنجد العرق وجنده الدهر أي قواه وشدده وذلك مبا 

منه قيل فالن ابن جندة كذا، والنجاد ما يرفع به البيت، والنجاد متخذه، وجناد السيف ما رأى فيه من التجربة، و
  .يرفع به من السري، والناجود الراووق وهو شئ يعلق فيصفى به الشراب



ضرب يدرك باحلاسة وضرب يدرك بالبصرية، والثاىن وصف اهللا تعاىل به : النجاسة القذارة وذلك ضربان: جنس
ويقال جنسه أي جعله جنسا، وجنسه أيضا أزال جنسه ومنه تنجيس العرب وهو ) إمنا املشركون جنس: (املشركني فقال

شئ كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصىب ليدفعوا عنه جناسة الشيطان، والناجس والنجيس داء خبيث ال دواء 
  .له
فصار النجم مرة امسا ومرة مصدرا، فالنجوم أصل النجم الكوكب الطالع ومجعه جنوم، وجنم طلع جنوما وجنما : جنم

مرة امسا كالقلوب واجليوب، ومرة مصدرا كالطلوع والغروب، ومنه شبه به طلوع النبات والرأى فقيل جنم النبت 
والقرن، وجنم ىل رأى جنما وجنوما، وجنم فالن على السلطان صار عاصيا، وجنمت املال عليه إذا وزعته كأنك 

: لوع كل جنم نصيبا مث صار متعارفا يف تقدير دفعه بأى شئ قدرت ذلك، قال تعاىلفرضت أن يدفع عند ط
قيل ) والنجم إذا هوى(أي يف علم النجوم وقوله، ) فنظر نظرة يف النجوم(وقال ) وعالمات وبالنجم هم يهتدون(

النجم الثريا والعرب أراد به الكوكب وإمنا خص اهلوى دون الطلوع فإن لفظة النجم تدل على طلوعه، وقيل أراد ب
  .إذا أطلقت لفظ النجم قصدت به الثريا حنو طلع النجم غذيه وابتغى الراعى شكيه

فال أقسم مبواقع : (وقيل أراد بذلك القرآن املنجم املنزل قدرا فقدرا ويعىن بقوله هوى نزوله وعلى هذا قوله
  فالنجم ما ال ساق) لنجم والشجر يسجدانوا: (فقد فسر على الوجهني، والتنجم احلكم بالنجوم وقوله) النجوم

  .له من النبات، وقيل أراد الكواكب
إنا (وقال ) وأجنينا الذين آمنوا: (أصل النجاء االنفصال من الشئ ومنه جنا فالن من فالن وأجنيته وجنيته، قال: جنو

فأجنيناه وأهله إال  -احلق  فلما أجناهم إذا هم يبغون يف االرض بغري -وإذ جنيناكم من آل فرعون  -منجوك وأهلك 
وجنيناهم  -وجنينا الذين آمنوا  -جنيناهم بسحر نعمة  -وجنينامها وقومهما  -فأجنيناه والذين معه برمحة منا  -امرأته 

  املكان املرتفع: والنجوة والنجاة) مث ننجي رسلنا -مث ننجي الذين اتقوا  -من عذاب غليظ 

فاليوم ننجيك : (ى لكونه ناجيا من السيل، وجنيته تركته بنجوة وعلى هذااملنفصل بارتفاعه عما حوله، وقيل مس
* فقلت اجنوا عنها جنا اجللد إنه : وجنوت قشر الشجرة وجلد الشاة والشتراكهما يف ذلك قال الشاعر) ببدنك

النجاة وهو  سريضيكما منها سنام وغاربه وناجيته أي ساررته، وأصله أن ختلو به يف جنوة من االرض وقيل أصله من
  :أن تعاونه على ما فيه خالصه أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك، وتناجى القوم، قال

إذا ناجيتم  -يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باالمث والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالرب والتقوى (
أمل تر إىل : (وقال) إمنا النجوى من الشيطان: (قال والنجوى أصله املصدر،) الرسول فقدموا بني يدى جنواكم صدقة

تنبيها أهنم مل يظهروا بوجه الن النجوى رمبا تظهر ) وأسروا النجوى الذين ظلموا: (وقوله) الذين هنوا عن النجوى
  .بعد
 وإذ هم: (وقد يوصف بالنجوى فيقال هو جنوى وهم جنوى، قال) ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم: (وقال
وانتجيت ) فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا: (وقال) وقربناه جنيا: (والنجى املناجى ويقال للواحد واجلمع، قال) جنوى

فالنا استخلصته لسرى وأجنى فالن أتى جنوة، وهم يف أرض جناة أي يف أرض مستنجى من شجرها العصى والقسى 
: ل جنوت فالنا استنكهته واحتج بقول الشاعرأي يتخذ ويستخلص، والنجا عيدان قد قشرت، قال بعضهم يقا

  كريح الكلب مات حديث عهد فإن يكن محل جنوت على هذا املعىن من أجل* جنوت جمالدا فوجدت منه 
  .هذا البيت فليس يف البيت حجة له، وإمنا أراد أىن ساررته فوجدت من خبره ريح الكلب امليت

اء فما أجناه أي ما أقامه، واالستنجاء حترى إزالة النجو أو طلب وكىن عما خيرج من االنسان بالنجو وقيل شرب دو



جنوة اللقاء االذى كقوهلم تغوط إذا طلب غائطا من االرض أو طلب جنوة أي قطعة مدر الزالة االذى كقوهلم 
  .استجمر إذا طلب مجارا أي حجرا، والنجأة باهلمز االصابة بالعني

  ".مة ادفعوا جنأة السائل باللق" وىف احلديث 
فمنهم من قضى حنبه ومنهم من (النحب النذر احملكوم بوجوبه، يقال قضى فالن حنبه أي وىف بنذره، قال تعاىل : حنب
ويعرب بذلك عمن مات كقوهلم قضى أجله واستوىف أكله وقضى من الدنيا حاجته، والنحيب البكاء الذى ) ينتظر

  .معه صوت والنحاب السعال
  وتنحتون من اجلبال(و مها من االجسام الصلبة، قال حنت اخلشب واحلجر وحن: حنت

  والنحاتة ما يسقط من املنحوت والنحيتة الطبيعة الىت حنت عليها االنسان كما) بيوتا فارهني
  .أن الغريزة ما غرز عليها االنسان

فنحروها وما (النحر موضع القالدة من الصدر وحنرته أصبت حنره، ومنه حنر البعري وقيل يف حرف عبد اهللا : حنر
وانتحروا على كذا تقاتلوا تشبيها بنحر البعري، وحنرة الشهر وحنريه أوله وقيل آخر يوم من الشهر ) كادوا يفعلون

هو حث على مراعاة هذين الركنني ومها الصالة وحنر اهلدى وأنه ) فصل لربك واحنر(كأنه ينحر الذى قبله، وقوله 
وىف كل ملة، وقيل أمر بوضع اليد على النحر وقيل حث على قتل  ال بد من تعاطيهما فذلك واجب يف كل دين

  .النفس بقمع الشهوة
فالنحاس اللهيب بال ) يرسل عليكما شواط من نار وحناس(قوله تعاىل : والنحرير العامل بالشئ واحلاذق به حنس

نا عليهم رحيا فأرسل -يف يوم حنس مستمر (دخان وذلك تشبيه يف اللون بالنحاس والنحس ضد السعد، قال 
وقرئ حنسات بالفتح قيل مشؤومات، وقيل شديدات الربد وأصل النحس أن حيمر االفق ) صرصرا يف أيام حنسات

  .فيصري كالنحاس أي هلب بال دخان فصار ذلك مثال للشؤم
خص والنحلة والنحلة عطية على سبيل التربع وهو أ) وأوحى ربك إىل النحل(النحل احليوان املخصوص، قال : حنل

من اهلبة إذ كل هبة حنلة وليس كل حنلة هبة، واشتقاقه فيما أرى أنه من النحل نظرا منه إىل فعله فكأن حنلته أعطيته 
االية وبني احلكماء أن النحل يقع على االشياء كلها ) وأوحى ربك إىل النحل(عطية النحل، وذلك ما نبه عليه قوله 

ما فيه الشفاء كما وصفه اهللا تعاىل، ومسى الصداق هبا من حيث إنه ال  فال يضرها بوجه وينفع أعظم نفع فإنه يعطى
جيب يف مقابلته أكثر من متتع دون عوض ماىل، وكذلك عطية الرجل ابنه يقال حنل ابنه كذا وأحنله ومنه حنلت 

  .واالنتحال ادعاء الشئ وتناوله ومنه يقال فالن ينتحل الشعر) صدقاهتن حنلة(املرأة، قال 
مه حنوال صار يف الدقة كالنحل ومنه النواحل للسيوف أي الرقاق الظبات تصورا لنحوهلا ويصح أن جيعل وحنل جس

  .النحلة أصال فيسمى النحل بذلك اعتبارا بفعله واهللا أعلم
  حنن عبارة عن املتكلم إذا أخرب عن نفسه مع غريه، وما ورد يف القرآن من إخبار: حنن

فقد قيل هو إخبار عن نفسه وحده لكن خيرج ذلك ) نقص عليك أحسن القصص حنن(اهللا تعاىل عن نفسه بقوله 
  .خمرج االخبار امللوكى

وقال بعض العلماء إن اهللا تعاىل يذكر مثل هذه االلفاظ إذا كان الفعل املذكور بعده يفعله بواسطة بعض مالئكته أو 
  بعض أوليائه



املؤمنني وإهالك الكافرين وحنو ذلك مما يتواله املالئكة فيكون حنن عبارة عنه تعاىل وعنهم وذلك كالوحي ونصرة 
يعىن وقت احملتضر حني يشهده الرسل ) وحنن أقرب إليه منكم(وعلى هذا قوله ) فاملدبرات أمرا(املذكورون بقوله 

  .ملا كان بوساطة القلم واللوح وجربيل) إنا حنن نزلنا الذكر(وقوله ) تتوفاهم املالئكة(املذكورون يف قوله 
من قوهلم خنرت الشجرة أي بليت فهبت هبا خنرة الريح أي هبوهبا والنخري صوت ) أئذا كنا عظاما خنرة(قال : خنر

من االنف ويسمى حرفا االنف اللذان خيرج منهما النخري خنرتاه ومنخراه، والنخور الناقة الىت ال تدر أو يدخل 
  .ا بالدار ناخراالصبع يف منخرها، والناخر من خيرج منه النخري ومنه م

كأهنم أعجاز (وقال ) كأهنم أعجاز خنل منقعر: (النخل معروف، وقد يستعمل يف الواحد واجلمع، قال تعاىل: خنل
والنخل ) ومن مثرات النخيل(ومجعه خنيل، قال ) والنخل باسقات هلا طلع نضيد -وخنل طلعها هضيم  -خنل خاوية 

  .أخذت خيارهخنل الدقيق باملنخل وانتخلت الشئ انتقيته ف
نديد الشئ مشاركه يف جوهره وذلك ضرب من املماثلة فإن املثل يقال يف أي مشاركة كانت، فكل ند مثل : ندد

ومن الناس من يتخذ من دون اهللا  -فال جتعلوا هللا أندادا : (وليس كل مثل ندا، ويقال نده ونديده ونديدته، قال
  ).يوم يفر املرء من أخيه(أي يند بعضهم من بعض حنو ) يوم التناد(وقرئ ) وجتعلون له أندادا -أندادا 
عما قليل ليصبحن (وقال ) فأصبح من النادمني: (الندم والندامة التحسر من تغري رأى يف أمر فائت، قال تعاىل: ندم

  .وأصله من منادمة احلزن له) نادمني
  .والندمي والندمان واملنادم يتقارب

  .قارباناملندامة واملداومة يت: قال بعضهم
  الشريبان مسيا: وقال بعضهم

  .ندميني ملا يتعقب أحواهلما من الندامة على فعليهما
ومثل الذين كفروا كمثل الذى : (النداء رفع الصوت وظهوره، وقد يقال ذلك للصوت اجملرد وإياه قصد بقوله: ندا

  .الذى يقتضيه تركيب الكالم أي ال يعرف إال الصوت اجملرد دون املعىن) ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء
أي ) وإذا ناديتم إىل الصالة(وقوله ) وإذ نادى ربك موسى(ويقال للمركب الذى يفهم منه املعىن ذلك، قال تعاىل 

: ونداء الصالة خمصوص يف الشرع بااللفاظ املعروفة وقوله) إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة(دعومت وكذلك 
  استعمال النداء فيهم تنبيها علىف) أولئك ينادون من مكان بعيد(

فلما : (وقال) وناديناه من جانب الطور االمين -واستمع يوم يناد املناد من مكان قريب : (بعدهم عن احلق يف قوله
فإنه أشار بالنداء إىل اهللا تعاىل النه تصور نفسه بعيدا منه بذنوبه ) إذ نادى ربه نداء خفيا: (وقوله) جاءها نودى
  ربنا: (ئة كما يكون حال من خياف عذابه، وقولهوأحواله السي

فاالشارة باملنادى إىل العقل والكتاب املنزل والرسول املرسل وسائر االيات الدالة ) إننا مسعنا مناديا ينادى لالميان
  .على وجوب االميان باهللا تعاىل

  .وجعله مناديا إىل االميان لظهوره ظهور النداء وحثه على ذلك كحث املنادى
أصل النداء من الندى أي الرطوبة، يقال صوت ندى رفيع، واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر و

رطوبة فمه حسن كالمه وهلذا يوصف الفصيح بكثرة الريق، ويقال ندى وأنداء وأندية، ويسمى الشجر ندى لكونه 
أي ظهر ظهور صوت * لكافور كالكرم إذ نادى من ا: * منه وذلك لتسمية املسبب باسم سببه وقول الشاعر

فليدع (املنادى، وعرب عن اجملالسة بالنداء حىت قيل للمجلس النادى واملنتدى والندى وقيل ذلك للجليس، قال 



  .ومنه مسيت دار الندوة مبكة وهو املكان الذى كانوا جيتمعون فيه) ناديه
ى أصحابه أي يتسخى، وما نديت بشئ من ويعرب عن السخاء بالندى فيقال فالن أندى كفا من فالن وهو يتندى عل

  .فالن أي ما نلت منه ندى، ومنديات الكلم املخزيات الىت تعرف
إىن نذرت للرمحن : (النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب حلدوث أمر، يقال نذرت هللا أمرا، قال تعاىل: نذر

فيه ختويف كما أن التبشري إخبار فيه سرور، واالنذار إخبار ) وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر(وقال ) صوما
 -واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باالحقاف  -أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود  -فأنذرتكم نارا تلظى : (قال

) لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم( -لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع  -والذين كفروا عما أنذروا معرضون 
وما أنا  -إىن أنا النذير املبني  -إىن لكم نذير مبني (نذر ويقع على كل شئ فيه إنذار إنسانا كان أو غريه والنذير امل

أي من جنس ما ) هذا نذير من النذر االوىل: (والنذر مجعه، قال) نذيرا للبشر -وجاءكم النذير  -إال نذير مبني 
وقد ) فكيف كان عذايب ونذر -جاء آل فرعون النذر ولقد  -كذبت مثود بالنذر : (أنذر به الذين تقدموا قال

  .نذرت أي علمت ذلك وحذرت
  نزع الشئ جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده ويستعمل ذلك يف االعراض،: نزع

  :ومنه نزع العداوة واحملبة من القلب، قال تعاىل

تنزع امللك ممن : (أي سلب قال وانتزعت آية من القرآن يف كذا ونزع فالن كذا) ونزعنا ما يف صدورهم من غل(
إنا أرسلنا عليهم رحيا : (قيل هي املالئكة الىت ننزع االرواح عن االشباح، وقوله) والنازعات غرقا: (وقوله) تشاء

  .قيل تقلع الناس من مقرهم لشدة هبوهبا) تنزع الناس: (وقوله) صرصرا يف يوم حنس مستمر
فإن تنازعتم يف : (املنازعة اجملاذبة ويعرب هبما عن املخاصمة واجملادلة، قالوقيل تنزع أرواحهم من أبداهنم، والتنازع و

والنزع عن الشئ الكف عنه والنزوع االشتياق الشديد وذلك هو املعرب عنه ) فتنازعوا أمرهم بينهم -شئ فردوه 
حنت، ورجل أنزع  بإحمال النفس مع احلبيب، ونازعتين نفسي إىل كذا وأنزع القوم نزعت إبلهم إىل مواطنهم أي

زال عنه شعر رأسه كأنه نزع عنه ففارق، والنزعة املوضع من رأس االنزع ويقال امرأة زعراء وال يقال نزعاء، وبئر 
  :نزوع قريبة القعر ينزع منها باليد، وشراب طيب املنزعة أي املقطع إذا شرب كما قال

  ).ختامه مسك(
  ).د أن نزغ الشيطان بيىن وبني إخوتىمن بع: (النزغ دخول يف أمر الفساده، قال: نزغ
نزف املاء نزحه كله من البئر شيئا بعد شئ، وبئر نزوف نزف ماؤه، والنزفة الغرفة واجلمع النزف، ونزف : نزف

) ال يصدعون عنها وال ينزفون: (دمه أو دمعه أي نزع كله ومنه قيل سكران نزيف نزف فهمه بسكره، قال تعاىل
أنزفوا إذا نزف شراهبم أو نزعت عقوهلم وأصله من قوهلم أنزفوا أي نزف ماء بئرهم، من قوهلم ) ينزفون(وقرئ 

  .هو أجنب من املنزوف ضرطا: وأنزفت الشئ أبلغ من نزفته، ونزف الرجل يف اخلصومة انقطعت حجته وىف مثل
ه، وأنزله غريه، النزول يف االصل هو احنطاط من علو، يقال نزل عن دابته ونزل يف مكان كذا حط رحله في: نزل
ونزل بكذا وأنزله مبعىن، وإنزال اهللا تعاىل نعمه ونقمه على اخللق ) أنزلىن منزال مباركا وأنت خري املنزلني: (قال

  وإعطاؤهم إياها وذلك إما بإنزال الشئ نفسه كإنزال القرآن وإما بإنزال أسبابه
اهللا الذى أنزل  -هللا الذى أنزل على عبده الكتاب  احلمد: (واهلداية إليه كإنزال احلديد واللباس، وحنو ذلك، قال

وأنزلنا من  -وأنزل لكم من االنعام مثانية أزواج  -وأنزل معهم الكتاب وامليزان  -وأنزلنا احلديد  -الكتاب 



أنزل علينا  -أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم  -و  -وأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا  -السماء ماءا طهورا 
  إنا منزلون(ومن إنزال العذاب قوله ) أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده -ة من السماء مائد

والفرق بني االنزال والتنزيل يف وصف القرآن واملالئكة ) على أهل هذه القرية رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون
: أخرى، واالنزال عام، فمما ذكر فيه التنزيل قولهأن التنزيل خيتص باملوضع الذى يشري إليه إنزاله مفرقا ومرة بعد 

ولو نزلناه  -لوال نزل هذا القرآن  -إنا حنن نزلنا الذكر  -ونزلناه تنزيال ) (نزل(وقرئ ) نزل به الروح االمني(
فإذا أنزلت سورة  -لوال نزلت سورة  -وأنزل جنودا مل تروها  -مث أنزل اهللا سكينته  -على بعض االعجمني 

  فإمنا ذكر يف االول )حمكمة
نزل وىف الثاين أنزل تنبيها أن املنافقني يقترحون أن ينزل شئ فشئ من احلث على القتال ليتولوه وإذا أمروا بذلك 

  .مرة واحدة حتاشوا منه فلم يفعلوه فهم يقترحون الكثري وال يفون منه بالقليل
وإمنا خص لفظ ) إنا أنزلناه يف ليلة القدر -فيه القرآن شهر رمضان الذى أنزل  -إنا أنزلناه يف ليلة مباركة : (وقوله

  .االنزال دون التنزيل، ملا روى أن القرآن نزل دفعة واحدة إىل مساء الدنيا، مث نزل جنما فنجما
فخص لفظ االنزال ليكون ) االعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله: (وقوله

ومل يقل لو نزلنا تنبيها أنا لو ) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل(دم أن االنزال أعم من التنزيل، قال أعم، فقد تق
  ).لرأيته خاشعا(خولناه مرة ما خولناك مرارا 

فقد قيل أراد بإنزال الذكر ههنا بعثة النيب عليه ) قد أنزل اهللا إليكم ذكرا رسوال يتلو عليكم آيات اهللا: (وقوله
  .سالم ومساه ذكرا كما مسى عيسى عليه السالم كلمة، فعلى هذا يكون قوله رسوال بدال من قوله ذكراالصالة وال

  وقيل بل أراد إنزال ذكره فيكون رسوال مفعوال لقوله ذكرا أي
  .ذكرا رسوال

به الروح  نزل: (وأما التنزل فهو كالنزول به، يقال نزل امللك بكذا وتنزل وال يقال نزل اهللا بكذا وال تنزل، قال
وال يقال يف املفترى والكذب وما ) يتنزل االمر بينهن -وما نتنزل إال بأمر ربك  -تنزل املالئكة (وقال ) االمني

االية والنزل ما يعد للنازل ) على من تنزل الشياطني تنزل -وما تنزلت به الشياطني (كان من الشيطان إال التنزل 
الكلون من شجر من (وقال يف صفة أهل النار ) نزال من عند اهللا(وقال ) فلهم جنات املأوى نزال(من الزاد، قال 

  .وأنزلت فالنا أضفته) فنزل من محيم -هذا نزهلم يوم الدين (إىل قوله ) زقوم
أنازلة : * ويعرب بالنازلة عن الشدة ومجعها نوازل، والنزال يف احلرب املنازلة، ونزل فالن إذا أتى مىن، قال الشاعر

  والنزالة والنزل يكىن هبما عن ماء الرجل إذا خرج عنه، وطعام نزل وذو نزل له ريع وحظ،* غري نازلة أمساء أم 

  .ونزل جمتمع تشبيها بالطعام النزل
  النسب والنسبة اشتراك من جهة: نسب

خوة نسب بالطول كاالشتراك من االباء واالبناء، ونسب بالعرض كالنسبة بني بىن اال: أحد االبوين وذلك ضربان
  .وبىن االعمام

أي قريبه، وتستعمل النسبة يف مقدارين متجانسني بعض : فالن نسيب فالن: وقيل) وجعله نسبا وصهرا: (قال
التجانس خيتص كل واحد منهما باالخر، ومنه النسيب وهو االنتساب يف الشعر إىل املرأة بذكر العشق، يقال نسب 

  .الشاعر باملرأة نسبا ونسيبا



  .لة شئ بشئ يتعقبه كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشبابالنسخ إزا: نسخ
  .فتارة يفهم منه االزالة وتارة يفهم منه االثبات، وتارة يفهم منه االمران

قيل معناه ما نزيل ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها: (ونسخ الكتاب إزالة احلكم حبكم يتعقبه، قال تعاىل
ها عن قلوب العباد، وقيل معناه ما نوجده وننزله من قوهلم نسخت الكتاب، وما ننسأه أي نؤخره العمل هبا أو حنذف

ونسخ الكتاب نقل صورته اجملردة إىل كتاب آخر، وذلك ال يقتضى إزالة ) فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان(فلم ننزله، 
  الصورة االوىل بل يقتضى

  .يف مشوع كثرية، واالستنساخ التقدم بنسخ الشئ والترشح للنسخ إثبات مثلها يف مادة أخرى كاختاذ نقش اخلامت
واملناسخة يف املرياث هو أن ميوت ورثة ) إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون(وقد يعرب بالنسخ عن االستنساخ، قال 

  .بعد ورثة واملرياث قائم مل يقسم، وتناسخ االزمنة والقرون مضى قوم بعد قوم خيلفهم
اسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبتته الشريعة، ويزعمون أن االرواح تنتقل إىل االجسام على والقائلون بالتن

  .التأبيد
والنسر طائر ومصدر نسر الطائر الشئ مبنسره أي نقره، ونسر احلافر حلمة ) ونسرا(نسر اسم صنم يف قوله : نسر

  .قليال قليال، تناول الطائر الشئ مبنسرهناتئة تشبيها به، والنسران جنمان طائر وواقع، ونسرت كذا تناولته 
ونسف البعري االرض ) ينسفها رىب نسفا(نسفت الريح الشئ اقتلعته وأزالته، يقال نسفته وانتسفته، قال : نسف

أي نطرحه فيه طرح النسافة ) مث لننسفنه يف اليم نسفا: (مبقدم رجله إذا رمى بترابه، يقال ناقة نسوف، قال تعاىل
  .ن غبار االرضوهى ما تثور م

وتسمى الرغوة نسافة تشبيها بذلك، وإناء نسفان امتال فعاله نسافة، وانتسف لونه أي تغري عما كان عليه نسافه 
  .كما يقال اغرب وجهه

  .والنسفة حجارة ينسف هبا الوسخ عن القدم، وكالم نسيف أي متغري ضئيل
  النسك العبادة والناسك العابد: نسك

ففدية من صيام أو (ملناسك مواقف النسك وأعماهلا، والنسيكة خمتصة بالذبيحة، قال واختص بأعمال احلج، وا
  ).منسكا هم ناسكوه -فإذا قضيتم مناسككم  -صدقة أو نسك 

فسلى ثيايب : * النسل االنفصال عن الشئ، يقال نسل الوبر عن البعري والقميص عن االنسان، قال الشاعر: نسل
سقط من الشعر وما يتحات من الريش، وقد أنسلت االبل حان أن ينسل وبرها،  والنسالة ما* عن ثيابك تنسلى 

والنسل الولد لكونه ناسال عن ) وهم من كل حدب ينسلون(ومنه نسل إذا عدا، ينسل نسالنا إذا أسرع، قال 
  وتناسلوا توالدوا، ويقال أيضا) ويهلك احلرث والنسل(أبيه، قال 

  .منه عفوا إذا طلبت فضل إنسان فخذ ما نسل لك
النسيان ترك االنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة وإما عن قصد حىت ينحذف عن : نسى

 -فذوقوا مبا نسيتم  -ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسى ومل جند له عزما (القلب ذكره، يقال نسيته نسيانا، قال 
مث إذا خوله  -فنسوا حظا مما ذكروا به  -ذين مبا نسيت ال تؤاخ -فإىن نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان 

إخبار وضمان من اهللا تعاىل أنه جيعله حبيث ال ينسى ) سنقرئك فال تنسى -نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل 
روى  ما يسمعه من احلق، وكل نسيان من االنسان ذمه اهللا تعاىل به فهو ما كان أصله عن تعمد وما عذر فيه حنو ما

فذوقوا مبا نسيتم (فهو ما مل يكن سببه منه، وقوله " رفع عن أمىت اخلطأ والنسيان " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



هو ما كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق االهانة، وإذا نسب ذلك إىل اهللا ) لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم
  فاليوم ننساهم كما نسوا(وه، قال فهو تركه إياهم استهانة هبم وجمازاة ملا ترك

فتنبيه أن االنسان ) وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم(وقوله ) نسوا اهللا فنسيهم -لقاء يومهم هذا 
  .مبعرفته بنفسه يعرف اهللا، فنسيانه هللا هو من نسيانه نفسه

  ).واذكر ربك إذا نسيت: (وقوله تعاىل
:  تقل إن شاء اهللا فقله إذا تذكرته، وهبذا أجاز االستثناء بعد مدة، قال عكرمةإذا قلت شيئا ومل: قال ابن عباس

معىن نسيت ارتكبت ذنبا، ومعناه اذكر اهللا إذا أردت وقصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعا لك فالنسى أصله ما 
احفظوا أنساءكم أي ما ينسى كالنقض ملا ينقض وصار يف التعارف امسا ملا يقل االعتداد به، ومن هذا تقول العرب 

  :من شأنه أن ينسى، قال الشاعر

أي جاريا جمرى النسى القليل االعتداد به وإن مل ينس ) نسيا منسيا: (وقوله تعاىل* كأن هلا يف االرض نسيا تقصه * 
وضع وهلذا عقبه بقوله منسيا الن النسى قد يقال ملا يقل االعتداد به وإن مل ينس، وقرئ نسيا وهو مصدر موضوع م

  .املفعول حنو عصى عصيا وعصيانا
  ما ننسخ من آية أو: (وقوله
  .فإنساؤها حذف ذكرها عن القلوب بقوة إهلية) ننسها

إىل ) ال يسخر قوم من قوم: (والنساء والنسوان والنسوة مجع املرأة من غري لفظها كالقوم يف مجع املرء، قال تعاىل
ما بال النسوة الالتى  -وقال نسوة يف املدينة  -يا نساء النيب  -نساؤكم حرث لكم  -وال نساء من نساء : (قوله

  .والنسا عرق وتثنيته نسيان ومجعه أنساء) قطعن أيديهن
النسء تأخري يف الوقت، ومنه نسئت املرأة إذا تأخر وقت حيضها فرجى محلها وهى نسوء، يقال نسأ اهللا يف : نسأ

خري ومنها النسئ الذى كانت العرب تفعله وهو تأخري بعض االشهر أجلك ونسأ اهللا أجلك والنسيئة بيع الشئ بالتأ
أي نؤخرها إما بإنسائها ) ما ننسخ من آية أو ننسأها(وقرئ ) إمنا النسئ زيادة يف الكفر: (احلرم إىل شهر آخر، قال

  .وإما بإبطال حكمها
ها يوما أو يومني أي أخرت، قال ونسأت االبل يف ظمئ) تأكل منسأته: (واملنسأ عصا ينسأ به الشئ أي يؤخر، قال

  إذا قيل للمشبوبتني مها مها* وعنس كألواح اإلران نسأهتا : الشاعر
  .والنسوء احلليب إذا أخر تناوله فحمض فمد مباء

: وقال) وإذا الصحف نشرت: (النشر، نشر الثوب والصحيفة والسحاب والنعمة واحلديث بسطها، قال: نشر
أي املالئكة الىت تنشر ) والناشرات نشرا: (وقوله) وينشر رمحته -بني يدى رمحته وهو الذى يرسل الرياح نشرا (

الرياح أو الرياح الىت تنشر السحاب، ويقال يف مجع الناشر نشر وقرئ نشرا فيكون كقوله والناشرات ومنه مسعت 
كانوا ال يرجون نشورا بل  -وإليه النشور : (نشرا حسنا أي حديثا ينشر من مدح وغريه، ونشر امليت نشورا، قال

) فأنشرنا به بلدة ميتا -مث إذا شاء أنشره : (، وأنشر اهللا امليت فنشر، قال)وال ميكلون موتا وال حياة وال نشورا -
طوتك خطوب : وقيل نشر اهللا امليت وأنشره مبعىن، واحلقيقة أن نشر اهللا امليت مستعار من نشر الثوب، قال الشاعر

  أي جعل فيه) وجعل النهار نشورا: (وبه طيا ونشرا وقولهكذاك خط* دهرك بعد نشر 



االية، وانتشار الناس تصرفهم يف احلاجات، ) ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار: (االنتشار وابتغاء الرزق كما قال
وا يف وقيل نشر) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف االرض -فإذا طعمتم فانتشروا  -مث إذا أنتم بشر تنتشرون : (قال

  .أي تفرقوا) وإذا قيل انشروا فانشروا: (معىن انتشروا وقرئ
واالنتشار انتفاخ عصب الدابة، والنواشر عروق باطن الذراع وذلك النتشارها، والنشر الغيم املنتشر وهو 

 للمنشور كالنقض للمنقوض ومنه قيل اكتسى البازى ريشا نشرا أي منتشرا واسعا طويال، والنشر الكال اليابس،
إذا أصابه مطر فينشر أي حييا فيخرج منه شئ كهيئة احللمة وذلك داء للغنم، يقال منه نشرت االرض فهى ناشرة 

  .ونشرت اخلشب باملنشار نشرا اعتبارا مبا ينشر منه عند النحت، والنشرة رقية يعاجل املريض هبا
: عن مقره نبا وكل ناب ناشز، قالالنشز املرتفع من االرض، ونشز فالن إذا قصد نشزا ومنه نشز فالن : نشز

  ويعرب عن االحياء بالنشز واالنشاز) وإذا قيل انشزوا فانشزوا(
والالئى ختافون (، وقرئ بضم النون وفتحها )وانظروا إىل العظام كيف ننشزها: (لكونه ارتفاعا بعد اتضاع، قال

إذا : إىل غريه وهبذا النظر قال الشاعرونشوز املرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه ) نشوزهن
  .ترى رفقة من ساعة تستحيلها وعرق ناشز أي ناتئ* جلست عند االمام كأهنا 

قيل أراد هبا النجوم اخلارجات من الشرق إىل الغرب بسري الفلك، أو ) والناشطات نشطا: (قال اهللا تعاىل: نشط
املالئكة الىت م ثور ناشط خارج من أرض إىل أرض، وقيل السائرات من املغرب إىل املشرق بسري أنفسها من قوهل

تنشط أرواح الناس أي تنزع، وقيل املالئكة الىت تعقد االمور من قوهلم نشطت العقدة، وختصيص النشط وهو 
العقد الذى يسهل حله تنبيها على سهولة االمر عليهم، وبئر أنشاط قريبة القعر خيرج دلوها جبذبة واحدة، 

شيطة من االبل أن جيدها اجليش فتساق من غري أن حيدى والنشيطة ما ينشط الرئيس الخذه قبل القسمة وقيل الن
  :هلا، ويقال نشطته احلية

  .هنشته
نشأ فالن والناشئ يراد به : يقال) ولقد علمتم النشأة االوىل(النشء والنشأة إحداث الشئ وتربيته، قال : نشأ

نه نشأ السحاب حلدوثه يف اهلواء يريد القيام واالنتصاب للصالة، وم) إن ناشئة الليل هي أشد وطأ: (الشاب، وقوله
  واالنشاء إجياد الشئ وتربيته) وينشئ السحاب الثقال: (وتربيته شيئا فشيئا، قال

  ).وهو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع واالبصار(وأكثر ما يقال ذلك يف احليوان، قال 
 -مث أنشأناه خلقا آخر (وقال ) مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين(وقال ) هو أعلم بكم إذ أنشأكم من االرض(وقال 

أفرأيتم النار الىت : (فهذه كلها يف االجياد املختص باهللا، وقوله) وينشئ النشأة االخرى -وننشئكم فيما ال تعلمون 
أو من ينشأ يف : (فلتشبيه إجياد النار املستخرجة بإجياد االنسان، وقوله) تورون أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون

  نصب الشئ وضعه وضعا ناتئا: ينشأ، أي يترىب نصب: أي يرىب تربية كتربية النساء، وقرئ )احللية
كنصب الرمح والبناء واحلجر، والنصيب احلجارة تنصب على الشئ، ومجعه نصائب ونصب، وكان للعرب حجارة 

 مجعه أنصاب، وقد يقال يف) وما ذبح على النصب: (قال) كأهنم إىل نصب يوفضون(تعبدها وتذبح عليها، قال 
: خبل وخبل، قال: بنصب وعذاب ونصب وذلك مثل: والنصب والنصب التعب، وقرئ) واالنصاب واالزالم: (قال

وهم ناصب * تأوبىن هم مع الليل منصب : * وأنصبين كذا أي أتعبين وأزعجين، قال الشاعر) ال ميسنا فيها نصب(
وقد نصب فهو نصب وناصب، ) ينا من سفرنا هذا نصبالقد لق: (قيل هو مثل عيشة راضية، والنصب التعب، قال

أمل تر إىل الذين أوتوا  -أم هلم نصيب من امللك (والنصيب احلظ املنصوب أي املعني، قال ) عاملة ناصبة: (قال تعاىل



ويقال ناصبه احلرب والعداوة ونصب له، وإن مل يذكر احلرب جاز، ) فإذا فرغت فانصب -نصيبا من الكتاب 
  ب، وشاة أو عنزة نصباء منتصب القرن، وناقة نصباء منتصبة الصدر، ونصاب السكني ونصبه،وتيس أنص

ومنه نصاب الشئ أصله، ورجع فالن إىل منصبه أي أصله، وتنصب الغبار ارتفع، ونصب الستر رفعه، والنصب يف 
  .االعراب معروف، وىف الغناء ضرب منه

لقد أبلغتكم رسالة رىب ونصحت لكم ولكن ال حتبون : (قالالنصح حترى فعل أو قول فيه صالح صاحبه، : نصح
وهو من قوهلم ) وال ينفعكم نصحي إن أرادت أن أنصح لكم -وقامسهما إىن لكما ملن الناصحني : (وقال) الناصحني

نصحت له الود أي أخلصته، وناصح العسل خالصه أو من قوهلم نصحت اجللد خطته، والناصح اخلياط والنصاح 
إما االخالص، وإما االحكام، ويقال نصوح ونصاح حنو : فمن أحد هذين) توبوا إىل اهللا توبة نصوحا: (ولهاخليط، وق

  *أحببت حبا خالطته نصاحة : * ذهوب وذهاب، قال

إن ينصركم اهللا فال  -وانصروا آهلتكم  -إذا جاء نصر اهللا  -نصر من اهللا : (النصر والنصرة العون، قال: نصر
  -نا على القوم الكافرين وانصر -غالب لكم 

وكفى باهللا وليا وكفى  -وما هلم يف االرض من وىل وال نصري  -إنا لننصر رسلنا  -وكان حقا علينا نصر املؤمنني 
إىل غري ذلك من ) فلوال نصرهم الذين اختذوا من دون اهللا -ما لكم من دون اهللا من وىل وال نصري  -باهللا نصريا 

ظاهرة، ونصرة العبد هللا هو نصرته لعباده والقيام حبفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق  االيات، ونصرة اهللا للعبد
واالنتصار ) كونوا أنصار اهللا -إن تنصروا اهللا ينصركم  -وليعلم اهللا من ينصره (أحكامه واجتناب هنيه، قال 
 - الدين فعليكم النصر وإن استنصروكم يف -والذين إذا أصاهبم البغى هم ينتصرون (واالستنصار طلب النصرة 

وإمنا قال فانتصر ومل يقل انصر تنبيها أن ما يلحقين يلحقك ) فدعا ربه أىن مغلوب فانتصر -وملن انتصر بعد ظلمه 
) ما لكم ال تناصرون: (من حيث إىن جئتهم بأمرك، فإذا نصرتين فقد انتصرت لنفسك، والتناصر التعاون، قال

كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي للحواريني من أنصارى إىل اهللا قال : (والنصارى قيل مسوا بذلك لقوله
  وقيل مسوا بذلك انتسابا إىل) احلواريون حنن أنصار اهللا

االية، ونصر أرض بىن ) وقالت اليهود ليست النصارى: (قرية يقال هلا نصران، فيقال نصراين ومجعه نصارى، قال
  .صرة االرض، ونصرت فالنا أعطيته إما مستعار من نصر االرض أو من العونفالن أي مطر، وذلك أن املطر هو ن

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد وإن كانت واحدة فلها : (نصف الشئ شطره، قال: نصف
وإناء نصفان بلغ ما فيه نصفه، ونصف النهار وانتصف بلغ نصفه، ونصف االزار ) فلها نصف ما ترك -النصف 
: والنصيف مكيال كأنه نصف املكيال االكرب، ومقنعة النساء كأهنا نصف من املقنعة الكبرية، قال الشاعرساقه، 

  .فتناولته واتقتنا باليد وبلغنا منصف الطريق* سقط النصيف ومل ترد إسقاطه 
يف املعاملة والنصف املرأة الىت بني الصغرية والكبرية، واملنصف من الشراب ما طبخ فذهب منه نصفه، واالنصاف 

  العدالة وذلك أن ال يأخذ من صاحبه من املنافع إال مثل ما يعطيه، وال ينيله من
املضار إال مثل ما يناله منه، واستعمل النصفة يف اخلدمة فقيل للخادم ناصف ومجعه نصف وهو أن يعطى صاحبه ما 

  عليه بإزاء ما يأخذ

  .من النفع
  .طلب النصفة: واالنتصاف، واالستنصاف



ما من دابة إال هو آخذ (الناصية قصاص الشعر ونصوت فالنا وانتصيته وناصيته أخذت بناصيته، وقوله : نصا
ما لكم تنصون " وحديث عائشة رضى اهللا عنها ) لنسفعا بالناصية ناصية: (أي متمكن منها، قال تعاىل) بناصيتها
  .أي متدون ناصيته" ميتكم 

  .وانتصى الشعر طال، والنصى مرعى من أفضل املراعى وفالن ناصية قومه كقوهلم رأسهم وعينهم،
  .وفالن نصية قوم أي خيارهم تشبيها بذلك املرعى

) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها: (يقال نضج اللحم نضجا ونضجا إذا أدرك شيه، قال تعاىل: نضج
  .ج الرأى حمكمهومنه قيل ناقة منضجة إذا جاوزت حبملها وقت والدهتا، وقد نضجت وفالن نضي

  يقال نضدت املتاع بعضه على بعض: نضد
) وطلح منضود(ألقيته فهو منضود ونضيد، والنضد السرير الذى ينضد عليه املتاع ومنه استعري طلع نضيد وقال 

  .وبه شبه السحاب املتراكم فقيل له النضد وأنضاد القوم مجاعاهتم، ونضد الرجل من يتقوى به من أعمامه وأخواله
ونضر وجهه ينضر ) ولقاهم نضرة وسرورا(أي رونقه، قال ) نضرة النعيم(النضرة احلسن كالنضارة، قال  :نضر

  .ونضر اهللا وجهه) وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة(فهو ناضر، وقيل نضر ينضر قال 
  .غصن حسن: وأخضر ناضر

  .الضافة متخذ من الشجروالنضر والنضري الذهب لنضارته، وقدح نضار خالص كالترب، وقدح نضار با
والنطيح والناطح الظىب والطائر الذى يستقبلك ) واملتردية والنطيحة(النطيحة ما نطح من االغنام فمات، قال : نطح

بوجهه كأنه ينطحك ويتشاءم به، ورجل نطيح مشئوم ومنه نواطح الدهر أي شدائده، وفرس نطيح يأخذ فودى 
  .رأسه بياض

 -من نطفة أمشاج (وقال ) مث جعلناه نطفة يف قرار مكني: (ويعرب هبا عن ماء الرجل، قالالنطفة املاء الصاىف : نطف
  أمل يك

ويكىن عن اللؤلؤة بالنطفة ومنه صىب منطف إذا كان يف أذنه لؤلؤة، والنطف الدلو الواحدة ) نطفة من مىن ميىن
عات ومنه الناطف املعروف، وفالن منطف نطفة، وليلة نطوف جيئ فيها املطر حىت الصباح، والناطف السائل من املائ

  .املعروف وفالن ينطف بسوء كذلك كقولك يندى به
وال يكاد ) ما لكم ال تنطقون(النطق يف التعارف االصوات املقطعة الىت يظهرها اللسان وتعيها االذان قال : نطق

  اد بالناطق ما له صوت وبالصامتيقال إال لالنسان وال يقال لغريه إال على سبيل التبع حنو الناطق والصامت فري

عجبت هلا أىن يكون : ما ليس له صوت، وال يقال للحيوانات ناطق إال مقيدا وعلى طريق التشبيه كقول الشاعر
فصيحا ومل تفغر ملنطقها فما واملنطقيون يسمون القوة الىت منها النطق نطقا وإياها عنوا حيث حدوا * غناؤها 

طق املائت، فالنطق لفظ مشترك عندهم بني القوة االنسانية الىت يكون هبا الكالم وبني االنسان فقالوا هو احلى النا
  الكالم املربز بالصوت، وقد يقال الناطق
  .الدالئل املخربة والعرب الواعظة: ما الناطق الصامت ؟ فقال: ملا يدل على شئ وعلى هذا قيل حلكيم

قالوا أنطقنا اهللا (م ليسوا من جنس الناطقني ذوى العقول، وقوله إشارة إىل أهن) لقد علمت ما هؤالء ينطقون(وقوله 
علمنا (فقد قيل أراد االعتبار فمعلوم أن االشياء كلها ليست تنطق إال من حيث العربة وقوله ) الذى أنطق كل شئ

ك الشئ فإنه مسى أصوات الطري نطقا اعتبارا بسليمان الذى كان يفهمه، فمن فهم من شئ معىن فذل) منطق الطري
  .باالضافة إليه ناطق وإن كان صامتا، وباالضافة إىل من ال يفهم عنه صامت وإن كان ناطقا



فإن الكتاب ناطق لكن نطقه تدركه العني كما أن الكالم كتاب لكن يدركه ) هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق(وقوله 
  .السمع
فقد قيل إن ذلك يكون بالصوت ) ذى أنطق كل شئوقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا ال(وقوله 

  .املسموع وقيل يكون باالعتبار واهللا أعلم مبا يكون يف النشأة االخرة
وقيل حقيقة النطق اللفظ الذى هو كالنطاق للمعىن يف ضمه وحصره واملنطق واملنطقة ما يشد به الوسط وقول 

  :الشاعر
جميدا فقد قيل منتطقا جانبا أي قائدا فرسا مل يركبه، فإن مل يكن يف هذا حبمد اهللا منتطقا * وأبرح ما أدام اهللا قومي 

املعىن غري هذا البيت فإنه حيتمل أن يكون أراد باملنتطق الذى شد النطاق كقوله من يطل ذيل أبيه ينتطق به، وقيل 
  .معىن املنتطق اجمليد هو الذى يقول قوال فيجيد فيه

الدراك الشئ ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به املعرفة احلاصلة النظر تقليب البصر والبصرية : نظر
أي ) قل انظروا ماذا يف السموات: (بعد الفحص وهو الروية، يقال نظرت فلم تنظر أي مل تتأمل ومل تترو، وقوله

  .تأملوا
) وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة(ل واستعمال النظر يف البصر أكثر عند العامة، وىف البصرية أكثر عند اخلاصة، قا

أفال ينظرون إىل : (ويقال نظرت إىل كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته أو مل تره، ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته، قال
  أومل ينظروا(وقوله تعاىل ) فنظر نظرة يف النجوم فقال إىن سقيم: (نظرت يف كذا تأملته، قال) االبل كيف خلقت

  .فذلك حث على تأمل حكمته يف خلقها) موات واالرضيف ملكوت الس
) وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة: (هو إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم، قال: ونظر اهللا تعاىل إىل عباده

خرته، والنظر االنتظار، يقال نظرته وانتظرته وأنظرته أي أ) كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون: (وعلى ذلك قوله
قل فانتظروا إىن معكم  -فهل ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم (وقال ) وانتظروا إنا منتظرون: (قال تعاىل

قال إنك  -قال أنظرين إىل يوم يبعثون  -وما كانوا إذا منظرين  -انظرونا نقتبس من نوركم (وقال ) من املنتظرين
فما (وقال ) ال ينفع الذين كفروا إمياهنم وال هم ينظرون: (وقال)  تنظرونفكيدوين مجيعا مث ال: (وقال) من املنظرين

فإذا جاء أجلهم : (فنفى االنظار عنهم إشارة إىل ما نبه عليه بقوله) بكت عليهم السماء واالرض وما كانوا منظرين
فناظرة مب يرجع (: أي منتظرين وقال) إىل طعام غري ناظرين إناه: (وقال) ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

  هل ينظرون: (وقال) هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة -املرسلون 
رب أرىن أنظر : (وأما قوله) ما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة: (وقال) إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون

  .فشرحه وحبث حقائقه خيتص بغري هذا الكتاب) إليك
وتراهم ينظرون إليك : (وقال) فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون: (ل النظر يف التحري يف االمور حنو قولهويستعم

ومنهم من ينظر  -وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفى : (وقال) وهم ال يبصرون
  .لى قلة الغناءفكل ذلك نظر عن حتري دال ع) أفأنت هتدى العمى ولو كانوا ال يبصرون -إليك 
نظر الدهر إليهم فابتهل : * قيل مشاهدون وقيل تعتربون، وقول الشاعر) وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون: (وقوله

ال : " فتنبيه أنه خاهنم فأهلكهم، وحى نظر أي متجاورون يرى بعضهم بعضا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم* 
ملناظر وكأنه ينظر كل واحد منهما إىل صاحبه فيباريه وبه نظرة، إشارة إىل والنظري املثيل وأصله ا" يتراءى نارامها 
  وقالوا به من أعني اجلن نظرة: قول الشاعر



واملناظرة املباحثة واملباراة يف النظر واستحضار كل ما يراه ببصريته، والنظر البحث وهو أعم من القياس الن كل 
  .قياس نظر وليس كل نظر قياسا

إن هذا أخى له تسع وتسعون : (النثى من الضأن والبقر الوحش والشاة اجلبلى ومجعها نعاج، قالالنعجة ا: نعج
  ونعج الرجل إذا أكل حلم ضأن) نعجة وىل نعجة واحدة

  .فأختم منه، وأنعج الرجل مسنت نعاجه، والنعج االبيضاض، وأرض ناعجة سهلة
وقيل النعاس ههنا عبارة عن السكون واهلدو ) نعاسا - إذ يغشيكم النعاس أمنة: (النعاس النوم القليل، قال: نعس

  ".طوىب لكل عبد نومة : " وإشارة إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .نعق الراعى بصوته: نعق

  ).كمثل الذى ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء: (قال تعاىل
يف وفرس منعل يف أسفل رسغه بياض على وبه شبه نعل الفرس ونعل الس) فاخلع نعليك(النعل معروفة، قال : نعل

  شعره، ورجل
  .ناعل ومنعل ويعرب به عن الغىن كما يعرب باحلاىف عن الفقري

النعمة احلالة احلسنة وبناء النعمة بناء احلالة الىت يكون عليها االنسان كاجللسة والركبة، والنعمة التنعم وبناؤها : نعم
وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها (النعمة للجنس تقال للقليل والكثري، قال بناء املرة من الفعل كالضربة والشتمة، و

  .إىل غري ذلك من االيات) فانقلبوا بنعمة من اهللا -وأمتمت عليكم نعميت ) اذكروا نعميت الىت أنعمت عليكم -
ه ال يقال أنعم فالن على واالنعام إيصال االحسان إىل الغري، وال يقال إال إذا كان املوصل إليه من جنس الناطقني فإن

  .فرسه
ولئن (والنعماء بإزاء الضراء، قال ) وأنعمت عليه -وإذ تقول للذى أنعم اهللا عليه  -أنعمت عليهم : (قال تعاىل

والنعيم النعمة الكثرية، قال ) إن هو إال عبد أنعمنا عليه(والنعمى نقيض البؤسى، قال ) أذقناه نعماء بعد ضراء مسته
وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب العيش، يقال نعمه تنعيما فتنعم أي جعله ) جنات النعيم(وقال ) ميف جنات النعي(

  .وطعام ناعم وجارية ناعمة) فأكرمه ونعمه: (يف نعمة أي لني عيش وخصب، قال
والبقر  والنعم خمتص باالبل، ومجعه أنعام وتسميته بذلك لكون االبل عندهم أعظم نعمة، لكن االنعام تقال لالبل

ومن  -وجعل لكم من الفلك واالنعام ما تركبون : (والغنم، وال يقال هلا أنعام حىت يكون يف مجلتها االبل قال
  .فاالنعام ههنا عام يف االبل وغريها) فاختلط به نبات االرض مما يأكل الناس واالنعام: (، وقوله)االنعام محولة وفرشا

، والنعامة مسيت تشبيها بالنعم يف اخللقة، والنعامة املظلة يف اجلبل، وعلى والنعامى الريح اجلنوب الناعمة اهلبوب
وابن النعامة : * رأس البئر تشبيها بالنعامة يف اهليئة من البعد، والنعائم من منازل القمر تشبيها بالنعامة وقول الشاعر

  .رعةفقد قيل أراد رجله وجعلها ابن النعامة تشبيها هبا يف الس* عند ذلك مركيب 
  وقيل النعامة باطن القدم، وما أرى قال ذلك من قال إال من قوهلم ابن

  .النعامة
  .وقوهلم تنعم فالن إذا مشى مشيا خفيفا فمن النعمة

نعم املوىل ونعم  -فنعم أجر العاملني  -نعم العبد إنه أواب (ونعم كلمة تستعمل يف املدح بإزاء بئس يف الذم، قال 
  -النصري 



وتقول إن فعلت كذا فبها ونعمت أي نعمت ) إن تبدوا الصدقات فنعما هي -ا فنعم املاهدون واالرض فرشناه
  .اخلصلة هي، وغسلته غسال نعما، يقال فعل كذا وأنعم أي زاد وأصله من االنعام، ونعم اهللا بك عينا

كون من لفظ أنعم ونعم كلمة لالجياب من لفظ النعمة، تقول نعم ونعمة عني ونعمى عني ونعام عني، ويصح أن ي
  .منه، أي ألني وأسهل

يقال نغض نغضانا إذا ) فسينغضون إليك رؤسهم: (االنغاض حتريك الرأس حنو الغري كاملتعجب منه، قال: نغض
  .حرك رأسه ونغض أسنانه يف ارجتاف، والنغض الظليم الذى ينغض رأسه كثريا، والنغض غضروف الكتف

ومن شر : (من التفل، ونفث الراقي والساحر أن ينفث يف عقده، قالالنفث قذف الريق القليل وهو أقل : نفث
ومنه احلية تنفث السم، وقيل لو سألته نفاثة سواك ما أعطاك أي ما بقى يف أسنانك فنفثت به، ) النفاثات يف العقد

  .ال بد للمصدور أن ينفث: ودم نفيث نفثه اجلرح، وىف املثل
  نفح الريح ينفح نفحا وله نفحة: نفح
ونفحت الدابة رمت ) ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك: (بة أي هبوب من اخلري وقد يستعار ذلك للشر، قالطي

حبافرها، ونفحه بالسيف ضربه به، والنفوح من النوق الىت خيرج لبنها من غري حلب، وقوس نفوح بعيدة الدفع 
  .للسهم، وأنفحة اجلدى معروفة

وذلك حنو ) مث نفخ فيه أخرى -ونفخ يف الصور  -وم ينفخ يف الصور ي: (النفخ نفخ الريح يف الشئ، قال: نفخ
يقال انتفخ بطنه، ومنه ) ونفخت فيه من روحي(ومنه نفخ الروح يف النشأة االوىل، قال ) فإذا نقر يف الناقور: (قوله

  .استعري انتفخ النهار إذا ارتفع، ونفخة الربيع حني أعشب، ورجل منفوخ أي مسني
قل لو كان البحر مدادا لكلمات رىب : (يقال نفد ينفد، قال) إن هذا لرزقنا ما له من نفاد(فناء، قال النفاد ال: نفد

وأنفدوا فىن زادهم، وخصم منافد إذا خاصم لينفد حجة صاحبه، ) ما نفدت كلمات اهللا -لنفد البحر قبل أن تنفد 
  .يقال نافدته فنفدته

  نفذ السهم يف الرمية نفوذا ونفاذا: نفذ
إن استطعتم أن تنفذوا من (ثقب يف اخلشب إذا خرق إىل اجلهة االخرى، ونفذ فالن يف االمر نفاذا وأنفذته، قال وامل

  )أقطار السموات واالرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان

  .واملنفذ املمر النافذ" نفذوا جيش أسامة : " ونفذت االمر تنفيذا، واجليش يف غزوه، وىف احلديث
ما زادهم (النزعاج عن الشئ وإىل الشئ كالفزع إىل الشئ وعن الشئ، يقال نفر عن الشئ نفورا، قال النفر ا: نفر

إال  -انفروا خفافا وثقاال (ونفر إىل احلرب ينفر وينفر نفرا ومنه يوم النفر، قال ) وما يزيدهم إال نفورا -إال نفورا 
وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر  -يف سبيل اهللا ما لكم إذا قيل لكم انفروا  -تنفروا يعذبكم عذابا أليما 
واالستنفار حث القوم على النفر إىل احلرب، واالستنفار محل القوم على أن ينفروا أي من ) من كل فرقة منهم طائفة

اء قرئ بفتح الفاء وكسرها، فإذا كسر الف) كأهنم محر مستنفرة(احلرب، واالستنفار أيضا طلب النفار، وقوله 
  .فمعناه نافرة، وإذا فتح فمعناه منفرة

  والنفر
  .والنفري والنفرة عدة رجال ميكنهم النفر

واملنافرة احملاكمة يف املفاخرة، وقد أنفر فالن إذا فضل يف املنافرة، وتقول العرب نفر فالن إذا مسى باسم يزعمون أن 
  .ماين قنفذا وكناين أبا العدانفر عنه، فس: الشيطان ينفر عنه، قال أعرايب قيل اليب ملا ولدت



  .هو من نفار الشئ عن الشئ أي تباعده عنه وجتافيه: ونفر اجللد ورم، قال أبو عبيدة
تعلم : (وقوله) واعلموا أن اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه: (قال) أخرجوا أنفسكم: (النفس الروح يف قوله: نفس

فنفسه ذاته وهذا وإن كان قد حصل من حيث ) كم اهللا نفسهوحيذر: (وقوله) ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك
اللفظ مضاف ومضاف إليه يقتضى املغايرة وإثبات شيئني من حيث العبارة فال شئ من حيث املعىن سواه تعاىل عن 

  .االثنوية من كل وجه
سوء، وأضاف إليه على وقال بعض الناس إن إضافة النفس إليه تعاىل إضافة امللك، ويعىن بنفسه نفوسنا االمارة بال

  .سبيل امللك
وىف ذلك فليتنافس (واملنافسة جماهدة النفس للتشبه باالفاضل واللحوق هبم من غري إدخال ضرر على غريه، قال 

  وهذا) املتنافسون
والنفس الريح الداخل واخلارج يف البدن من الفم واملنخر وهو كالغذاء للنفس ) سابقوا إىل مغفرة من ربكم(كقوله 
وقوله عليه الصالة " إىن ال أجد نفس ربكم من قبل اليمن " نقطاعه بطالهنا ويقال للفرج نفس ومنه ما روى وبا

  .أي مما يفرج هبا الكرب، يقال اللهم نفس عىن، أي فرج عىن" ال تسبوا الريح فإهنا من نفس الرمحن " والسالم 
على نفس حمزون جتلت مهومها * ما تنفست  فإن الصبا ريح إذا: وتنفست الريح إذا هبت طيبة، قال الشاعر

  والنفاس والدة املرأة، تقول هي نفساء ومجعها نفاس، وصىب منفوس، وتنفس النهار عبارة

  .ونفست بكذا ضنت نفسي به، وشئ نفيس ومنفوس به ومنفس) والصبح إذا تنفس: (عن توسعه، قال
: نتشارها، والنفش بالفتح الغنم املنتشرة، قال تعاىلونفش الغنم ا) كالعهن املنفوش(النفش نشر الصوف، قال : نفش

  .واالبل النوافش املترددة ليال يف املرعى بال راع) إذ نفشت فيه غنم القوم(
النفع ما يستعان به يف الوصول إىل اخلريات وما يتوصل به إىل اخلري فهو خري، فالنفع خري وضده الضر، قال : نفع
لن تنفعكم أرحامكم : (وقال) قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا: (وقال) وال نفعا وال ميلكون النفسهم ضرا: (تعاىل

  .إىل غري ذلك من االيات) وال ينفعكم نصحي -وال تنفع الشفاعة  -وال أوالدكم 
  .نفق الشئ مضى ونفد، ينفق إما بالبيع حنو نفق البيع نفاقا ومنه نفاق االمي، ونفق القوم إذا نفق سوقهم: نفق

  .املوت حنو نفقت الدابة نفوقا، وإما بالفناء حنو نفقت الدراهم تنفق وأنفقتهاوإما ب
) وأنفقوا مما رزقناكم -وأنفقوا يف سبيل اهللا : (واالنفاق قد يكون يف املال وىف غريه وقد يكون واجبا وتطوعا، قال

 -وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه  -عليم وما تنفقوا من شئ فإن اهللا به  -لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون : (وقال
  .إىل غري ذلك من االيات) ال يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح

  أي خشية االقتار، يقال أنفق فالن) قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة رىب إذا المسكتم خشية االنفاق: (وقوله
: والنفقة اسم ملا ينفق، قال) ا أوالدكم خشية إمالقوال تقتلو(إذا نفق ما له فافتقر فاالنفاق ههنا كاالمالق يف قوله 

فإن استطعت أن (والنفق الطريق النافذ والسرب يف االرض النافذ فيه قال ) وال ينفقون نفقة -وما أنفقتم من نفقة (
اب ومنه نافقاء الريبوع، وقد نافق الريبوع ونفق، ومنه النفاق وهو الدخول يف الشرع من ب) تبتغى نفقا يف االرض

أي اخلارجون من الشرع، وجعل اهللا ) إن املنافقني هم الفاسقون(واخلروج عنه من باب وعلى ذلك نبه بقوله 
  .املنافقني شرا من الكافرين

  .ونيفق السراويل معروف) إن املنافقني يف الدرك االسفل من النار(فقال 
ف االعتبار، فإنه إذا اعترب بكونه مظفورا به يقال النفل قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه الختال: نفل



له غنيمة، وإذا اعترب بكونه منحة من اهللا ابتداء من غري وجوب يقال له نفل، ومنهم من فرق بينهما من حيث 
العموم واخلصوص فقال الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو غري تعب، وباستحقاق كان أو غري استحقاق، 

  .أو بعدهوقبل الظفر كان 
  والنفل ما حيصل لالنسان قبل

القسمة من مجلة الغنيمة، وقيل هو ما حيصل للمسلمني بغري قتال وهو الفئ، وقيل هو ما يفصل من املتاع وحنوه بعد 
االية، وأصل ذلك من النفل أي الزيادة على ) يسئلونك عن االنفال(ما تقسم الغنائم وعلى ذلك محل قوله 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب (وعلى هذا قوله ) ومن الليل فتهجد به نافلة لك(افلة، قال تعاىل الواجب، ويقال له الن
وهو ولد الولد، ويقال نفلته كذا أي أعطيته نفال، ونفله السلطان أعطاه سلب قتيله نفال أي تفضال وتربعا، ) نافلة

  .والنوفل الكثري العطاء، وانتفلت من كذا انتقيت منه
ائط واجللد كالثقب يف اخلشب، يقال نقب البيطار سرة الدابة باملنقب وهو الذى ينقب به، النقب يف احل: نقب

وكلب نقيب ) فنقبوا يف البالد هل من حميص: (واملنقب املكان الذى ينقب ونقب احلائط، ونقب القوم ساروا، قال
  .نقبت غلصمته ليضعف صوته

، والنقبة ثوب كاالزار مسى بذلك لنقبة جتعل فيها تكة، واملنقبة والنقبة أول اجلرب يبدو ومجعها نقب، والناقبة قرحة
  طريق منفذ يف

اجلبال، واستعري لفعل الكرمي إما لكونه تأثريا له أو لكونه منهجا يف رفعه، والنقيب الباحث عن القوم وعن أحواهلم 
  ).وبعثنا منهم اثىن عشر نقيبا: (ومجعه نقباء، قال

والنقذ ما أنقذته، وفرس نقيذ ) وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها(طة، قال االنقاذ التخليص من ور: نقذ
  .مأخوذ من قوم آخرين كأنه أنقذ منهم ومجعه نقائذ

النقر قرع الشئ املفضى إىل النقب واملنقار ما ينقر به كمنقار الطائر واحلديدة الىت ينقر هبا الرحى، وعرب به عن : نقر
مر ىب على بىن نظر وال متر ىب : االمر، واستعري لالغتياب فقيل نقرته، وقالت امرأة لزوجها البحث فقيل نقرت عن

  .على بنات نقر، أي على الرجال الذين ينظرون إىل ال على النساء اللواتى يغتبنىن
ل يف الشئ وقبته، والنقري وقبة يف ظهر النواة ويضرب به املث: والنقرة وقبة يبقى فيها ماء السيل، ونقرة القفا

والنقري أيضا خشب ينقر وينبذ فيه، وهو كرمي النقري أي كرمي إذا نقر عنه ) وال يظلمون نقريا: (الطفيف، قال تعاىل
  أي حبث، والناقور الصور،

ونقرت الرجل إذا صوت له بلسانك، وذلك بأن تلصق لسانك بنقرة حنكك، ونقرت ) فإذا نقر يف الناقور(قال 
  .عوة كأنك نقرت له بلسانك مشريا إليه ويقال لتلك الدعوة النقرىالرجل إذا خصصته بالد

  :وقال) ونقص من االموال واالنفس: (النقص اخلسران يف احلظ والنقصان املصدر ونقصته فهو منقوص، قال: نقص

  ).مث مل ينقصوكم شيئا -وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص (
لعقد وهو ضد االبرام، يقال نقضت البناء واحلبل والعقد، وقد انتقض النقض انتثار العقد من البناء واحلبل وا: نقض

انتقاضا، والنقض املنقوض وذلك يف الشعر أكثر والنقض كذلك وذلك يف البناء أكثر، ومنه قيل للبعري املهزول 
الذين ينقضون : (نقض، ومنتقض االرض من الكمأة نقض، ومن نقض احلبل والعقد استعري نقض العهد، قال

ومنه املناقضة يف الكالم وىف الشعر كنقائض ) وال تنقضوا االميان بعد توكيدها -الذين ينقضون عهد اهللا  -دهم عه



  جرير والفرزدق والنقيضان من
الكالم ما ال يصح أحدمها مع االخر حنو هو كذا وليس بكذا يف شئ واحد وحال واحدة، ومنه انتقضت القرحة 

لبيض، وحقيقة االنتقاض ليس الصوت إمنا هو انتقاضها يف نفسها لكى وانتقضت الدجاجة صوتت عند وقت ا
أي كسره حىت صار له ) الذى أنقض ظهرك: (يكون منها الصوت يف ذلك الوقت فعرب عن الصوت به، وقوله

  .ونقيض املفاصل صوهتا* أعلمتها االنقاض بعد القرقره : * نقيض، واالنقاض صوت لزجر القعود، قال الشاعر
  .مت الشئ ونقمته إذا نكرته إما باللسان وإما بالعقوبةنق: نقم

االية والنقمة ) هل تنقمون منا -وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا  -وما نقموا منهم إال أن أغناهم اهللا : (قال تعاىل
  .العقوبة

انظر كيف كان عاقبة فانتقمنا منهم ف -فانتقمنا من الذين أجرموا  -فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم (قال 
  ).املكذبني
  .نكب عن كذا أي مال: نكب

  واملنكب جمتمع ما بني العضد والكتف) عن الصراط لناكبون: (قال تعاىل
  .ومجعه مناكب ومنه استعري لالرض

ومنكب ) ما ترك على ظهرها من دابة(واستعارة املنكب هلا كاستعارة الظهر هلا يف قوله ) فامشوا يف مناكبها: (قال
لقوم رأس العرفاء مستعار من اجلارحة استعارة الرأس للرئيس، واليد للناصر، ولفالن النكاية يف قومه كقوهلم ا

  .النقابة
  .واالنكب املائل املنكب ومن االبل الذى ميشى يف شق

  .والنكب داء يأخذ يف املنكب
  .اءوالنكباء ريح ناكبة عن املهب، ونكبته حوادث الدهر أي هبت عليه هبوب النكب

إذا هم  -وإن نكثوا أمياهنم (النكث نكث االكسية والغزل قريب من النقض واستعري لنقض العهد قال تعاىل : نكث
  :والنكث كالنقض، والنكيثة كالنقيضة، وكل خصلة ينكث فيها القوم يقال هلا نكيثة، قال الشاعر) ينكثون

تعري للجماع وحمال أن يكون يف االصل للجماع، مث أصل النكاح للعقد، مث اس: نكح* مىت يك أمر للنكيثة أشهد * 
  استعري للعقد الن أمساء اجلماع كلها كنايات

الستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، وحمال أن يستعري من ال يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه ملا يستحسنونه، قال 
  .ىل غري ذلك من االياتإ) إذا نكحتم املؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن -وأنكحوا االيامى : (تعاىل
النكد كل شئ خرج إىل طالبه بتعسر، يقال رجل نكد ونكد وناقة نكداء طفيفة الدر صعبة احللب، قال : نكد

  ).والذى خبث ال خيرج إال نكدا(
االنكار ضد العرفان، يقال أنكرت كذا ونكرت وأصله أن يرد على القلب ما ال يتصوره وذلك ضرب من : نكر

وقد يستعمل ذلك ) فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون -ا رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم فلم(اجلهل، قال 
فيما ينكر باللسان وسبب االنكار باللسان هو االنكار بالقلب لكن رمبا ينكر اللسان الشئ وصورته يف القلب 

  .حاصلة ويكون يف ذلك كاذبا
واملنكر كل فعل ) فأى آيات اهللا تنكرون -فهم له منكرون  -ا يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهن: (وعلى ذلك قوله تعاىل

  حتكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف يف استقباحه واستحسانه



كانوا ال يتناهون  -واالمرون باملعروف والناهون عن املنكر (العقول فتحكم بقبحه الشريعة وإىل ذلك قصد بقوله 
وتنكري الشئ من حيث املعىن جعله حبيث ال ) تون يف ناديكم املنكروتأ -وينهون عن املنكر  -عن منكر فعلوه 

  .وتعريفه جعله حبيث يعرف) نكروا هلا عرشها(يعرف، قال 
واستعمال ذلك يف عبارة النحويني هو أن جيعل االسم على صيغة خمصوصة ونكرت على فالن وأنكرت إذا فعلت 

  .أي إنكارى) فكيف كان نكري(به فعال يردعه، قال 
  ).يوم يدع الداع إىل شئ نكر: (لنكر الدهاء واالمر الصعب الذى ال يعرف وقد نكر نكارة، قالوا

  .واستعريت املناكرة للمحاربة" إذا وضع امليت يف القرب أتاه ملكان منكر ونكري " وىف احلديث 
) لى رؤوسهممث نكسوا ع(النكس قلب الشئ على رأسه ومنه نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه، قال : نكس

وذلك ) ومن نعمره ننكسه يف اخللق(والنكس يف املرض أن يعود يف مرضه بعد إفاقته، ومن النكس يف العمر قال 
  ومنكم من يرد(مثل قوله 

  .، قال االخفش ال يكاد يقال نكسته بالتشديد إال ملا يقلب فيجعل رأسه أسفله)ننكسه(وقرئ ) إىل أرذل العمر
  فوقه فجعل أعاله أسفله والنكس السهم الذى انكسر

  .فيكون رديئا، ولرداءته يشبه به الرجل الدنئ
  ).نكص على عقبيه(النكوص االحجام عن الشئ، قال : نكص
  .يقال نكفت من كذا واستنكفت منه أنفت: نكف
و وأصله من نكفت الشئ حنيته ومن النكف وه) فأما الذين استنكفوا -لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا (قال 

  .تنحية الدمع عن اخلد باالصبع، وحبر ال ينكف أي ال ينزح، واالنتكاف اخلروج من أرض إىل أرض
يقال نكل عن الشئ ضعف وعجز، ونكلته قيدته، والنكل قيد الدابة وحديدة اللجام لكوهنما مانعني واجلمع : نكل

به غريه واسم ذلك الفعل نكال، قال ونكلت به إذا فعلت به ما ينكل ) إن لدينا أنكاال وجحيما(االنكال، قال 
  فجعلناها نكاال ملا بني يديها(

، أي الرجل القوى "إن اهللا حيب النكل على النكل : " وىف احلديث) جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا(وقال ) وما خلفها
  .على الفرس القوى

وأصل النميمة اهلمس ) مهاز مشاء بنميم: (النم إظهار احلديث بالوشاية، والنميمة الوشاية، ورجل منام، قال تعاىل: من
واحلركة اخلفيفة ومنه أسكت اهللا نامته أي ماينم عليه من حركته، والنمام نبت ينم عليه رائحته، والنمنمة خطوط 

  .متقاربة وذلك لقلة احلركة من كاتبها يف كتابته
لنملة قرحة خترج باجلنب تشبيها بالنمل يف وطعام منمول فيه النمل، وا) قالت منلة يا أيها النمل: (قال تعاىل: منل

  .اهليئة، وشق يف احلافر ومنه فرس منل القوائم خفيفها
ويستعار النمل للنميمة تصورا لدبيبه فيقال هو منل وذو منلة ومنال أي منام، وتنمل القوم تفرقوا للجمع تفرق النمل، 

  .أناملولذلك يقال هو أمجع من منلة، واالمنلة طرف االصابع، ومجعه 
  :النهج الطريق الواضح وهنج االمر وأهنج وضح ومنهج الطريق ومنهاجه، قال: هنج

  .هنج الثوب وأهنج بان فيه أثر البلى، وقد أهنجه البلى: ومنه قوهلم) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(
ض رواسي أن متيد بكم وأهنارا وألقى يف االر -وفجرنا خالهلما هنرا (النهر جمرى املاء الفائض ومجعه أهنار، قال : هنر

 -إن املتقني يف جنات وهنر : (وجعل اهللا تعاىل ذلك مثال ملا يدر من فيضه وفضله يف اجلنة على الناس، قال) وسبال



والنهر السعة تشبيها بنهر املاء، ومنه أهنرت ) جنات جترى من حتتها االهنار -وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا 
  :لة، وأهنر املاء جرى، وهنر هنر كثري املاء، قال أبو ذؤيبالدم أي أسلته إسا

على قصب وفرات هنر والنهار الوقت الذى ينتشر فيه الضوء، وهو يف الشرع ما بني * أقامت به فابتنت خيمة 
وهو الذى جعل الليل : (طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس، وىف االصل ما بني طلوع الشمس إىل غروهبا، قال

  قل أرأيتم إن أتاكم: (وقابل به البيات يف قوله) أتاها أمرنا ليال أو هنارا(وقال ) خلفة والنهار
ورجل هنر صاحب هنار، والنهار فرخ احلبارى، واملنهرة فضاء بني البيوت كاملوضع الذى تلقى ) عذابه بياتا أو هنارا

وأما السائل  -فال تقل هلما أف وال تنهرمها : (الفيه الكناسة، والنهر واالنتهار الزجر مبغالظة، يقال هنره وانتهره، ق
  ).فال تنهر

وهو من حيث املعىن ال فرق بني أن يكون ) أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى: (النهى الزجر عن الشئ، قال: هنى
  .بالقول أو بغريه، وما كان بالقول فال فرق بني أن يكون بلفظة افعل حنو اجتنب كذا، أو بلفظة ال تفعل

وال تقربا : (ال تفعل كذا، فإذا قيل ال تفعل كذا فنهى من حيث اللفظ واملعىن مجيعا حنو: حيث اللفظ هو قوهلم ومن
وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن : (وقوله) ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة: (وهلذا قال) هذه الشجرة

معها عن شهوهتا ودفعها عما نزعت إليه ومهت به، وكذا فإنه مل يعن أن يقول لنفسه ال تفعل كذا، بل أراد ق) اهلوى
  :وقوله) أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا: (النهى عن املنكر يكون تارة باليد وتارة باللسان وتارة بالقلب، قال

أي حيث على فعل اخلري ويزجر عن الشر، وذلك بعضه بالعقل ) وينهى عن الفحشاء -إىل قوله  -إن اهللا يأمر (
قل للذين كفروا إن : (ى ركبه فينا، وبعضه بالشرع الذى شرعه لنا، واالنتهاء االنزجار عما هنى عنه، قال تعاىلالذ

لئن مل تنته يا نوح لتكونن من (وقال ) لئن مل تنته الرمجنك واهجرين مليا: (وقال) ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف
  .أي بلغ به هنايته) ه فانتهى فله ما سلففمن جاءه موعظة من رب -فهل أنتم منتهون  -املرجومني 

واالهناء يف االصل إبالغ النهى، مث صار متعارفا يف كل إبالغ فقيل أهنيت إىل فالن خرب كذا أي بلغت إليه النهاية، 
وناهيك من رجل كقولك حسبك، ومعناه أنه غاية فيما تطلبه وينهاك عن تطلب غريه، وناقة هنبة تناهت مسنا، 

وتنهية الوادي حيث ينتهى إليه ) إن يف ذلك اليات الوىل النهى(ل الناهي عن القبائح مجعها هنى، قال والنهية العق
  .السيل، وهناء النهار ارتفاعه وطلب احلاجة حىت هنى عنها أي انتهى عن طلبها، ظفر هبا أو مل يظفر

  النوب رجوع الشئ مرة بعد: نوب

ا لرجوعها إىل مقارها، ونابته نائبة أي حادثة من شأهنا أن تنوب دائبا، أخرى، يقال ناب نوبا ونوبة، ومسى النحل نوب
وأنيبوا إىل  -وإليك أنبنا  -وخر راكعا وأناب : (واالنابة إىل اهللا تعاىل الرجوع إليه بالتوبة وإخالص العمل، قال

  .وفالن ينتاب فالنا أي يقصده مرة بعد أخرى) منيبني إليه -ربكم 
لنوح مصدر ناح أي صاح بعويل، يقال ناحت احلمامة نوحا وأصل النوح اجتماع النساء يف نوح اسم نىب وا: نوح

املناحة، وهو من التناوح أي التقابل، يقال جبالن يتناوحان، ورحيان يتناوحان، وهذه الريح نيحة تلك أي مقابلتها، 
  .والنوائح النساء، واملنوح اجمللس

ضرب : ى االبصار، وذلك ضربان دنيوى وأخروى، فالدنيوي ضربانالنور الضوء املنتشر الذى يعني عل: نور
  .معقول بعني البصرية وهو ما انتشر من االمور االهلية كنور العقل ونور القرآن

  .وحمسوس بعني البصر، وهو ما انتشر من االجسام النرية كالقمرين والنجوم والنريات



  )وكتاب مبني قد جاءكم من اهللا نور(فمن النور االهلى قوله تعاىل 
ما كنت تدرى ما الكتاب : (وقال) وجعلنا له نورا ميشى به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها(وقال 

أفمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو على نور من (وقال ) وال االميان ولكن جعلناه نورا هندى به من نشاء من عبادنا
هو الذى جعل : (ومن احملسوس الذى بعني البصر حنو قوله) وره من يشاءنور على نور يهدى اهللا لن: (وقال) ربه

: وختصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور، قال) الشمس ضياء والقمر نورا
  .أي ذا نور) وقمرا منريا(

وأشرقت االرض بنور  -به  وجيعل لكم نورا متشون: (وقوله) وجعل الظلمات والنور: (ومما هو عام فيهما قوله
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بني أيديهم وبأمياهنم  -يسعى نورهم بني أيديهم : (ومن النور االخروي قوله) رهبا

ويقال أنار اهللا كذا ونوره ومسى اهللا تعاىل ) فالتمسوا نورا -انظرونا نقتبس من نوركم  -يقولون ربنا أمتم لنا نورنا 
  .وتسميته تعاىل بذلك ملبالغة فعله) اهللا نور السموات واالرض: (إنه هو املنور، قالنفسه نورا من حيث 

  والنار تقال للهيب الذى
وللحراراة اجملردة ولنار جهنم ) مثلهم كمثل الذى استوقد نارا(وقال ) أفرأيتم النار الىت تورون: (يبدو للحاسة، قال
وقد ذكر ذلك يف ) نار اهللا املوقدة -وقودها الناس واحلجارة  -وا النار وعدها اهللا الذين كفر: (املذكورة يف قوله

  .غري موضع
النار والنور من أصل واحد وكثريا ما : وقال بعضهم) كلما أوقدوا نارا للجرب: (ولنار احلرب املذكورة يف قوله

تعمل يف النور االقتباس يتالزمان لسكن النار متاع للمقوين يف الدنيا والنور متاع هلم يف االخرة، والجل ذلك اس
  نقتبس من: (فقال

وتنورت نارا أبصرهتا، واملنارة مفعلة من النور أو من النار كمنارة السراج أو ما يؤذن عليه، ومنار االرض ) نوركم
 أعالمها، والنوار النفور من الريبة وقد نارت املرأة تنور نورا ونوارا، ونور الشجر ونواره تشبيها بالنور، والنور ما

  .يتخذ للوشم يقال نورت املرأة يدها وتسميته بذلك لكونه مظهرا لنور العضو
  الناس قيل أصله أناس فحذف فاؤه ملا أدخل عليه االلف والالم، وقيل قلب: نوس

من نسى وأصله إنسيان على إفعالن، وقيل أصله من ناس ينوس إذا أضطرب، ونست االبل سقتها، وقيل ذو نواس 
والناس قد ) قل أعوذ برب الناس: (ظهره ذؤابة فسمى بذلك وتصغريه على هذا نويس، قالملك كان ينوس على 

يذكر ويراد به الفضالء دون من يتناوله اسم الناس جتوزا وذلك إذا اعترب معىن االنسانية وهو وجود الفضل 
 يكاد يستحق امسه كاليد والذكر وسائر االخالق احلميدة واملعاين املختصة به، فإن كل شئ عدم فعله املختص به ال
آمنوا كما آمن : (فإهنا إذا عدمت فعلها اخلاص هبا فإطالق اليد عليها كإطالقها على يد السرير ورجله، فقوله

أم : (أي كما يفعل من وجد فيه معىن االنسانية ومل يقصد باالنسان عينا واحدا بل قصد املعىن وكذا قوله) الناس
أم : (معىن االنسانية أي إنسان كان، ورمبا قصد به النوع كما هو وعلى هذا قولهأي من وجد فيه ) حيسدون الناس
  ).حيسدون الناس

الربير مثر الطلح واالهتصار االمالة، * تنوش الربير حيث طاب اهتصارها : * النوش التناول، قال الشاعر: نوش
  يقال

أي كيف يتناولون االميان من مكان ) م التناوشوأىن هل: (هصرت الغصن إذا أملته، وتناوش القوم كذا تناولوه، قال
) يوم ال ينفع نفسا إمياهنا: (بعيد ومل يكونوا يتناولونه عن قريب يف حني االختيار واالنتفاع باالميان إشارة إىل قوله



 االية ومن مهز فإما أنه أبدل من الواو مهزة حنو، أقتت يف وقتت، وأدؤر يف أدور، وإما أن يكون من النأش وهو
  .الطلب
النيل ما : نيل) والت حني مناص: (ناص إىل كذا التجأ إليه، وناص عنه ارتد ينوص نوصا واملناص امللجأ، قال: نوص

والنول التناول ) مل ينالوا خريا -وال ينالون من عدو نيال  -لن تنالوا الرب : (يناله االنسان بيده، نلته أناله نيال، قال
  .ه أو ليته وذلك مثل عطوت كذا تناولت وأعطيته أنلتهيقال نلت كذا أنول نوال وأنلت

  .ونلت أصله نولت على فعلت، مث نقل إىل فلت
  ويقال ما كان نولك أن

  :تفعل كذا أي ما فيه نوال صالحك، قال الشاعر
  .قيل معناه بصواب* جزعت وليس ذلك بالنوال * 

لن ينال اهللا حلومها : (ا تنال منه مرادا، وقال تعاىلوحقيقة النوال ما يناله االنسان من الصلة وحتقيقه ليس ذلك مم
  ).وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

النوم فسر على أوجه كلها صحيح بنظرات خمتلفة، قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار : نوم
االية، وقيل النوم موت خفيف  )اهللا يتوىف االنفس: (الصاعد إليه، وقيل هو أن يتوىف اهللا النفس من غري موت، قال

وجعلنا نومكم  -ومن آياته منامكم بالليل : (واملوت نوم ثقيل، ورجل نؤوم ونومة كثري النوم، واملنام النوم، قال
والنومة أيضا خامل الذكر، واستنام فالن إىل كذا اطمأن إليه، واملنامة الثوب الذى ) ال تأخذه سنة وال نوم -سباتا 

  .السوق كسدت، ونام الثوب أخلق أو خلق معا، واستعمال النوم فيهما على التشبيه ينام فيه، ونامت
وذا (والنون احلوت العظيم ومسى يونس ذا النون يف قوله ) ن والقلم: (النون احلرف املعروف، قال تعاىل: نون
  الن النون كان قد التقمه، ومسى سيف احلارث) النون

  .ابن ظامل ذا النون
  ).لتنوء بالعصبة(ناء مثل ناع أي هنض، وأنأته أهنضته، قال : جبانبه ينوء ويناء، قال أبو عبيدةيقال ناء : ناء

  .مثل ناع أي هنض به عبارة عن التكرب كقولك مشخ بأنفه وازور جانبه) ناء(وقرئ 
ملوضع البعيد، تباعد، ينأى وانتأى افتعل منه واملنتأى ا: نأى مثل نعى أعرض، وقال أبو عبيدة: قال أبو عمرو: نأى

  .أي تباعد به) ناء جبانبه(ومنه النؤى حلفرية حول اخلباء تباعد املاء عنه وقرئ 
  .والنية تكون مصدرا وامسا من نويت وهى توجه القلب حنو العمل وليس من ذلك بشئ

) أصاهبا وابلكمثل جنة بربوة  -فأصابه وابل : (الوبل والوابل املطر الثقيل القطار، قال تعاىل: كتاب الواو وبل
، ويقال طعام وبيل، وكأل وبيل )فذاقوا وبال أمرهم: (وملراعاة الثقل قيل لالمر الذى خياف ضرره وبال، قال تعاىل

  ).فأخذناه أخذا وبيال(خياف وباله، قال 
  الوبر معروف ومجعه أوبار، قال: وبر

أوبر للكمء الصغار الىت عليها مثل الوبر، وقيل سكان الوبر ملن بيوهتم من الوبر، وبنات ) ومن أصوافها وأوبارها(
ووبرت االرنب غطت بالوبر الذى على زمعاهتا أثرها، ووبر الرجل يف منزله أقام فيه تشبيها بالوبر امللقى، حنو تلبد 

  .مبكان كذا ثبت فيه ثبوت اللبد، ووبار قيل أرض كانت لعاد
  ).أو يوبقهن مبا كسبوا(وأوبقه كذا، قال ) م موبقاوجعلنا بينه(وبق إذا تثبط فهلك، وبقا وموبقا، قال : وبق



واملوتون املقطوع الوتني، ) مث لقطعنا منه الوتني(الوتني عرق يسقى الكبد وإذا انقطع مات صاحبه، قال : وتن
وحنن أقرب إليه من حبل (واملواتنة أن يقرب منه قربا كقرب الوتني وكأنه أشار إىل حنو ما دل عليه قوله تعاىل 

  .واستوتن االبل إذا غلظ وتينها من السمن) يدالور
وكيفية كون اجلبال أوتادا خيتص مبا بعد هذا الباب ) واجلبال أوتادا(الوتد والوتد وقد وتدته أتده وتدا، قال : وتد

  .وقد يسكن التاء ويدغم يف الدال فيصري ودا، والوتدان من االذن تشبيها بالوتد للنتو فيهما
  خالف الشفع وقد الوتر يف العدد: وتر

  .وأوتر يف الصالة) والشفع والوتر: (تقدم الكالم فيه يف قوله
والتواتر تتابع الشئ وترا ) ولن يتركم أعمالكم: (الذحل، وقد وترته إذا أصبته مبكروه، قال: والوتر والوتر، والترة

 غري، والوترية السجية من وال وترية يف كذا وال غميزة وال) مث أرسلنا رسلنا تترى -وجاءوا تترى : (وفرادى
  .التواتر، وقيل للحلقة الىت يتعلم عليها الرمى الوترية وكذلك لالرض املنقادة، والوترية احلاجز بني املنخرين

  سكنت إليه: وثقت به أثق ثقة: وثق

  .واعتمدت عليه، وأوثقته شددته، والوثاق والوثاق امسان ملا يوثق به الشئ، والوثقى تأنيث االوثق
وإذ : (وامليثاق عقد مؤكد بيمني وعهد، قال) حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق -وال يوثق وثاقه أحد : (تعاىل قال

حىت : (واملوثق االسم منه، قال) وأخذنا منهم ميثاقا غليظا -وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم  -أخذ اهللا ميثاق النبيني 
وقالوا ) فقد استمسك بالعروة الوثقى: (وثقى قريبة من املوثق، قالوال) موثقهم: (إىل قوله) تؤتون موثقا من اهللا
  رجل ثقة وقوم ثقة

  .ويستعار للموثوق به، وناقة موثقة اخللق حمكمته
وقيل أوثنت فالنا أجزلت ) إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا: (الوثن واحد االوثان وهو حجارة كانت تعبد، قال: وثن

  .ت منهعطيته، وأوثنت من كذا أكثر
  .الوجوب الثبوت: وجب

االول يف مقابلة املمكن وهو احلاصل الذى إذا قدر كونه مرتفعا حصل منه حمال حنو : والواجب يقال على أوجه
  .وجود الواحد مع وجود االثنني فإنه حمال أن يرتفع الواحد مع حصول االثنني

واجب من جهة العقل كوجوب معرفة الوحدانية : يقال يف الذى إذا مل يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: الثاين
  .ومعرفة النبوة، وواجب من جهة الشرع كوجوب العبادات املوظفة

ووجب القلب وجيبا ) فإذا وجبت جنوهبا(ووجبت الشمس إذا غابت كقوهلم سقطت ووقعت، ومنه قوله تعاىل 
  .كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه، ويقال يف كله أوجب

  .ت عن الكبائر الىت أوجب اهللا عليها الناروعرب باملوجبا
  أن يراد به الالزم الوجوب: وقال بعضهم الواجب يقال على وجهني، أحدمها

  .فإنه ال يصح أن ال يكون موجودا كقولنا يف اهللا جل جالله واجب وجوده
  .الواجب مبعىن أن حقه أن يوجد: والثاىن

عقاب وذلك وصف له بشئ عارض له ال بصفة الزمة له وجيرى وقول الفقهاء الواجب ما إذا مل يفعله يستحق ال
  .جمرى من يقول االنسان الذى إذا مشى مشى برجلني منتصب القامة

وجدت زيدا، ووجدت طعمه، ووجدت صوته، : وجود بإحدى احلواس اخلمس حنو: الوجود أضرب: وجد



  .ووجدت خشونته
  .وجدت الشبع: ووجود بقوة الشهوة حنو

  .ضب كوجود احلزن والسخطووجود بقوة الغ
ووجود بالعقل أو بواسطة العقل كمعرفة اهللا تعاىل ومعرفة النبوة، وما ينسب إىل اهللا تعاىل من الوجود فبمعىن العلم 

وإن وجدنا أكثرهم  -وما وجدنا الكثرهم من عهد (اجملرد إذ كان اهللا منزها عن الوصف باجلوارح واالالت حنو 
  .ال على هذه االوجهوكذلك املعدوم يق) لفاسني

  فأما وجود اهللا تعاىل

  .لالشياء فبوجه أعلى من كل هذا
  اقتلوا(ويعرب عن التمكن من الشئ بالوجود حنو 

: أي متكن منهما وكانا يقتتالن، وقوله) فوجد فيها رجلني: (أي حيث رأيتموهم، وقوله) املشركني حيث وجدمتوهم
د بالبصر والبصرية فقد كان منه مشاهدة بالبصر واعتبار حلاهلا فوجو) يسجدون للشمس(إىل قوله ) وجدت امرأة(

فمعناه فلم تقدروا ) فلم جتدوا ماء(االية، وقوله ) وجدهتا وقومها: (بالبصرية، ولوال ذلك مل يكن له أن حيكم بقوله
ى فيه الوجد أي متكنكم وقدر غناكم، ويعرب عن الغىن بالوجدان واجلدة، وقد حك) من وجدكم: (على املاء، وقوله

  .والوجد والوجد، ويعرب عن احلزن واحلب بالوجد، وعن الغضب باملوجدة، وعن الضالة بالوجود
موجود ال مبدأ له وال منتهى، وليس ذلك إال الباري تعاىل، وموجود له : وقال بعضهم املوجودات ثالثة أضرب

له مبدأ وليس له منتهى، كالناس يف النشأة  مبدأ ومنتهى كالناس يف النشأة االوىل وكاجلواهر الدنيوية، وموجود
  .االخرة
) فأوجس منهم خيفة: (الوجس الصوت اخلفى والتوجس التسمع واالجياس وجود ذلك يف النفس، قال: وجس

  فالوجس قالوا هو حالة
  .حتصل من النفس بعد اهلاجس الن اهلاجس مبتدأ التفكري، مث يكون الواجس اخلاطر

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت : (وجل يوجل وجال فهو وجل، قال: ف، يقالالوجل استشعار اخلو: وجل
  ).وقلوهبم وجلة -قالوا ال توجل  -إنا منكم وجلون  -قلوهبم 
وملا كان الوجه أول ما ) وتغشى وجوههم النار -فأغسلوا وجوهكم وأيديكم (أصل الوجه اجلارحة، قال : وجه

  .لبدن استعمل يف مستقبل كل شئ وىف أشرفه ومبدئه فقيل وجه كذا ووجه النهاريستقبلك، وأشرف ما يف ظاهر ا
قيل ذاته وقيل أراد بالوجه ههنا ) ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام: (ورمبا عرب عن الذات بالوجه يف قول اهللا

يريدون وجه  -هالك إال وجهه كل شئ  -فأينما تولوا فثم وجه اهللا : (التوجه إىل اهللا تعاىل باالعمال الصاحلة وقال
  .قيل إن الوجه يف كل هذا ذاته ويعىن بذلك كل شئ هالك إال هو، وكذا يف أخواته) إمنا نطعمكم لوجه اهللا -اهللا 

  وروى أنه قيل ذلك اليب عبد اهللا
  .ابن الرضا

  .فقال سبحان اهللا لقد قالوا قوال عظيما
أعمال العباد هالك وباطل إال ما أريد به اهللا، وعلى هذا االيات  إمنا عىن الوجه الذى يؤتى منه، ومعناه كل شئ من

  وأقيموا(وقوله ) يريدون وجه اهللا -يريدون وجهه : (االخر، وعلى هذا قوله



فقد قيل أراد به اجلارحة واستعارها كقولك فعلت كذا بيدى، وقيل أراد باالقامة حترى ) وجوهكم عند كل مسجد
  .واملعىن أخلصوا العبادة هللا يف الصالة االستقامة، وبالوجه التوجه،

ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد (وقوله ) فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى هللا(وعلى هذا النحو قوله 
فالوجه يف كل ) فأقم وجهك للدين حنيفا: (وقوله) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا -استمسك بالعروة الوثقى 
  .الستعارة للمذهب والطريقهذا كما تقدم، أو على ا

  .وفالن وجه القوم كقوهلم عينهم ورأسهم وحنو ذلك
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه : (وقوله) وما الحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه االعلى: (وقال
  .أي صدر النهار) النهار

  .ويقال واجهت فالنا جعلت وجهى تلقاء وجهه
  ويقال

إشارة إىل الشريعة ) ولكن وجهة هو موليها: (وللمقصد جهة ووجهة وهى حيثما نتوجه للشئ، قال للقصد وجه،
اجلاه مقلوب عن الوجه لكن الوجه يقال يف العضو واحلظوة، واجلاه ال يقال إال يف : كقوله شرعة، وقال بعضهم

  .احلظوة
وأمحق ما يتوجه ) وجيها يف الدنيا واالخرة: (ووجهت الشئ أرسلته يف جهة واحدة فتوجه وفالن وجيه ذو جاه، قال

كناية عن اجلهل بالتفرط، وأمحق ما يتوجه، بفتح الياء وحذف به عنه، أي ال يستقيم يف أمر من االمور حلمقه، : به
  .والتوجيه يف الشعر احلرف الذى بني ألف التأسيس وحرف الروى

وقيل أدل ) أوجفتم عليه من خيل وال ركاب فما(الوجيف سرعة السري، وأوجفت البعري أسرعته، قال : وجف
أي ضطربة كقولك ) قلوب يومئذ واجفة(فأمل، وأوجف فأعجف أي محل الفرس على االسراع فهزله بذلك، قال 

  .طائرة وخافقة، وحنو ذلك من االستعارات هلا
كل موجود حىت أنه ما من الوحدة االنفراد والواحد يف احلقيقة هو الشئ الذى ال جزء له ألبتة، مث يطلق على : وحد

  عدد إال ويصح
االول : أن يوصف به فيقال عشرة واحدة ومائة واحدة وألف واحد، فالواحد لفظ مشترك يستعمل على ستة أوجه
  .ما كان واحدا يف اجلنس أو يف النوع كقولنا االنسان والفرس واحد يف اجلنس، وزيد وعمرو واحد يف النوع

ال إما من حيث اخللقة كقولك شخص واحد وإما من حيث الصناعة كقولك حرفة ما كان واحدا باالتص: الثاين
  .واحدة
ما كان واحدا لعدم نظريه إما يف اخللقة كقولك الشمس واحدة وإما يف دعوى الفضيلة كقولك فالن واحد : الثالث

  .دهره، وكقولك نسيج وحده
للمبدإ، إما ملبدإ : ء، وإما لصالبته كاالملاس، اخلامسما كان واحدا االمتناع التجزى فيه إما لصغره كاهلبا: الرابع

  العدد كقولك

  .واحد اثنان، وإما ملبدإ اخلط كقولك النقطة الواحدة
والوحدة يف كلها عارضة، وإذا وصف اهللا تعاىل بالواحد فمعناه هو الذى ال يصح عليه التجزى وال التكثر، 

، والوحد املفرد )وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باالخرةوإذا ذكر اهللا : (ولصعوبة هذه الوحدة قال تعاىل
  ويوصف به غري اهللا تعاىل، كقول



وأحد مطلقا ال يوصف به غري اهللا تعاىل وقد تقدم فيما مضى، ويقال فالن ال * على مستأنس وحد : * الشاعر
أريد ذم أقل من ذلك قيل  واحد له، كقولك هو نسيج وحده، وىف الذم يقال هو عيري وحده وجحيش وحده، وإذا

  .رجيل وحده
وإذا الوحوش (الوحش خالف االنس وتسمى احليوانات الىت ال أنس هلا باالنس وحشا ومجعه وحوش، قال : وحش
، واملكان الذى ال أنس فيه وحش، يقال لقيته بوحش إصمت أي ببلد قفر، وبات فالن وحشا إذا مل يكن )حشرت

موحشة من الوحش، ويسمى املنسوب إىل املكان الوحش وحشيا، وعرب يف جوفه طعام ومجعه أوحاش وأرض 
بالوحشى عن اجلانب الذى يضاد االنسى، واالنسى هو ما يقبل منهما على االنسان، وعلى هذا وحشى القوس 

  .وإنسيه
أصل الوحى االشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحى وذلك يكون بالكالم على سبيل الرمز : وحى
  ريض، وقد يكون بصوت جمرد عن التركيب وبإشارة ببعض اجلوارح، وبالكتابة، وقد محلوالتع

فقد قيل رمز ) فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا(على ذلك قوله تعاىل عن زكريا 
واجلن يوحى  وكذلك جعلنا لكل نىب عدوا شياطني االنس(وقيل اعتبار وقيل كتب، وعلى هذه الوجوه قوله 

فذلك بالوسواس املشار إليه ) وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم(وقوله ) بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا
ويقال للكلمة االهلية الىت " وإن للشيطان ملة اخلري " وبقوله عليه الصالة والسالم ) من شر الوسواس اخلناس(بقوله 

إىل  -وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا (رب حسبما دل عليه قوله تلقى إىل أنبيائه وأوليائه وحى وذلك أض
وذلك إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كالمه كتبليغ جربيل عليه السالم للنىب يف ) بإذنه ما يشاء -قوله 

عليه صورة معينة، وإما بسماع كالم من غري معاينة كسماع موسى كالم اهللا، وإما بالقاء يف الروع كما ذكر 
وإما ) وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه(، وإما بإهلام حنو "إن روح القدس نفث يف روعى " الصالة والسالم 
  أو مبنام كما قال عليه الصالة والسالم) وأوحى ربك إىل النحل(بتسخري حنو قوله 

ومساع الكالم ) إال وحيا(وله دل عليه ق" انقطع الوحى وبقيت املبشرات رؤيا املؤمن فاالهلام والتسخري واملنام " 
) أو يرسل رسوال فيوحى(وتبليغ جربيل يف صورة معينة دل عليه قوله ) أو من وراء حجاب(معاينة دل عليه قوله 

فذلك ملن يدعى شيئا من أنواع ما ) ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحى إىل ومل يوح إليه شئ(وقوله 
االية ) وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه(دعاه من غري أن حصل له، وقوله ذكرناه من الوحى أي نوع ا

فهذا الوحى هو عام يف مجيع أنواعه وذلك أن معرفة وحدانية اهللا تعاىل ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على 
  .الوحى املختص بأوىل العزم من الرسل بل يعرف ذلك بالعقل واالهلام كما يعرف بالسمع

وإذ : (فإذا القصد من االية تنبيه أنه من احملال أن يكون رسول ال يعرف وحدانية اهللا ووجوب عبادته، وقوله تعاىل
فذلك وحى ) وأوحينا إليهم فعل اخلريات: (فذلك وحى بوساطة عيسى عليه السالم، وقوله) أوحيت إىل احلواريني

  .إىل االمم بوساطة االنبياء
  ومن الوحى املختص بالنيب

قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى  -إن أتبع إال ما يوحى إىل  -اتبع ما أوحى إليك من ربك : (عليه الصالة والسالم
فوحيه إىل موسى بوساطة جربيل، ووحيه تعاىل إىل هرون بوساطة جربيل ) وأوحينا إىل موسى وأخيه: (وقوله) إىل

: لك وحى إليهم بوساطة اللوح والقلم فيما قيل، وقولهفذ) إذ يوحى ربك إىل املالئكة أىن معكم: (وموسى، وقوله
فإن كان الوحى إىل أهل السماء فقط فاملوحى إليهم حمذوف ذكره كأنه قال أوحى إىل ) وأوحى يف كل مساء أمرها(



وإن كان املوحى إليه هي ) إذ يوحى ربك إىل املالئكة: (املالئكة الن أهل السماء هم املالئكة، ويكون كقوله
) بأن ربك أوحى هلا: (ات فذلك تسخري عند من جيعل السماء غري حى، ونطق عند من جعله حيا، وقولهالسمو

فحث على التثبت يف السماع وعلى ) وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه: (فقريب من االول وقوله
  .ترك االستعجال يف تلقيه وتلقنه

يف كل واحد من املعنيني على أن التمىن يتضمن معىن الود الن التمىن الود حمبة الشئ ومتىن كونه، ويستعمل : ودد
  هو تشهى

فإشارة إىل ما أوقع بينهم من ) سيجعل هلم الرمحن ودا: (وقوله) وجعل بينكم مودة ورمحة: (حصول ما توده، وقوله
  .االية) لو أنفقت ما يف االرض مجيعا ما ألفت: (االلفة املذكورة يف قوله

وهو الغفور (وقوله ) قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب: (لىت تقتضي احملبة اجملردة يف قولهوىف املودة ا
  فسوف: (فالودود يتضمن ما دخل يف قوله) إن رىب رحيم ودود -الودود 

لعباده هي مراعاته  مودة اهللا: وتقدم معىن حمبة اهللا لعباده وحمبة العباد له، قال بعضهم) يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه
  .هلم

أنا ال أغفل عن الصغري لصغره وال عن الكبري لكربه، وأنا الودود الشكور فيصح أن : روى أن اهللا تعاىل قال ملوسى
ومن املودة الىت تقتضي ) فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: (معىن قوله) سيجعل هلم الرمحن ودا: (يكون معىن
: وقال) رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني: (وقال) من أهل الكتاب لو يضلونكمودت طائفة : (معىن التمىن

  -ود كثري من أهل الكتاب  -ودوا ما عنتم (
يود اجملرم لو يفتدى من عذاب يومئذ  -ودوا لو تكفرون كما كفروا  -وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم 

فنهى عن مواالة الكفار وعن ) ليوم االخر يوادون من حاد اهللا ورسولهال جتد قوما يؤمنون باهللا وا: (وقوله) ببنيه
أي بأسباب احملبة من ) باملودة: (إىل قوله) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم: (مظاهرهتم كقوله
ملودهتم له  مواده، والود صنم مسى بذلك إما: وفالن وديد فالن) كأن مل يكن بينكم وبينه مودة: (النصيحة وحنوها

  .أو العتقادهم أن بينه وبني الباري مودة
  .تعاىل اهللا عن القبائح

والود الوتد وأصله يصح أن يكون وتد فأدغم وأن يكون لتعلق ما يشد به أو لثبوته يف مكانه فتصور منه معىن 
  .املودة واملالزمة

العلماء، ال يستعمل ماضيه واسم  الدعة اخلفض يقال ودعت كذا أدعه ودعا حنو تركته وادعا وقال بعض: ودع
  *ليت شعرى عن خليلي ما الذى : وقال الشاعر) ما ودعك ربك: (فاعله وإمنا يقال يدع ودع، وقد قرئ

غاله يف احلب حىت ودعه والتودع ترك النفس عن اجملاهدة، وفالن متدع ومتودع وىف دعة إذا كان يف خفص عيش 
معاشه لعناء، والتوديع أصله من الدعة وهو أن تدعو للمسافر بأن  وأصله من الترك أي حبيث ترك السعي لطلب

يتحمل اهللا عنه كآبة السفر وأن يبلغه الدعة، كما أن التسليم دعاء له بالسالمة فصار ذلك متعارفا يف تشييع املسافر 
دع عن امليت كقولك ودعت فالنا حنو خليته، ويكىن باملو) ما ودعك ربك: (وتركه، وعرب عن الترك به يف قوله

الودق قيل ما يكون : ودق* ودعت نفسي ساعة التوديع : * ومنه قيل استودعتك غري مودع، ومنه قول الشاعر
ويقال ملا يبدو يف اهلواء عند ) فترى الودق خيرج من خالله: (من خالل املطر كأنه غبار وقد يعرب به عن املطر، قال

  شدة احلر وديقة، وقيل ودقت



وأتان وديق وودوق إذا أظهرت رطوبة عند إرادة الفحل، واملودق املكان الذى حيصل فيه  الدابة واستودقت،
  الودق وقول

تعفى أي تزيل االثر، واملرط لباس النساء فاستعارة وتشبيه الثر * تعفى بذيل املرط إذ جئت مودقى : * الشاعر
  .موطئ القدم بأثر موطئ املطر

لوادي املوضع الذى يسيل فيه املاء، ومنه مسى املفرج بني اجلبلني واديا، أصل ا) إنك بالواد املقدس(قال، : وادى
ومجعه أودية، حنو نادو أندية وناج وأجنية، ويستعار الوادي للطريقة كاملذهب واالسلوب فيقال فالن يف واد غري 

اجلدل والغزل وغري ذلك فإنه يعىن أساليب الكالم من املدح واهلجاء و) أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون(واديك، قال 
: إىل غريه زدنا االحاديث واديا وقال عليه الصالة والسالم* إذا ما قطعنا واديا من حديثنا : من االنواع قال الشاعر

  .أي بقدر مياهها) فسالت أودية بقدرها: (، وقال تعاىل"لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى إليهما ثالثا " 
  .لودى عن ماء الفحل عند املالعبة وبعد البول فيقال فيه أودى حنو أمذى وأمىنويقال ودى يدى وكىن با
  ويقال ودى وأودى ومىن

وأمىن، والودى صغار الفسيل اعتبارا بسيالنه يف الطول، وأوداه أهلكه كأنه أسال دمه، ووديت القتيل أعطيت 
  ).لهفدية مسلمة إىل أه: (ديته، ويقال ملا يعطى يف الدم دية، قال تعاىل

قالوا أجئتنا لنعبد اهللا وحده : (يقال فالن يذر الشئ أي يقذفه لقلة اعتداده به ومل يستعمل ماضيه، قال تعاىل: وذر
إىل أمثاله ختصيصه يف ) وذروا ما بقى من الربا -فذرهم وما يفترون  -ويذرك وآهلتك  -ونذر ما كان يعبد آباؤنا 

  .لفون فإنه يذكر فيما بعد هذا الكتاب إن شاء اهللاومل يقل يتركون وخي) ويذرون أزواجا(قوله 
  .والوذرة قطعة من اللحم وتسميتها بذلك لقلة االعتداد هبا حنو قوهلم فيما ال يعتد به هو حلم على وضم

الوراثة واالرث انتقال قنية إليك عن غريك من غري عقد وال ما جيرى جمرى العقد، ومسى بذلك املنتقل عن : ورث
  .للقنية املوروثة مرياث وإرث امليت فيقال

اثبتوا على " وقال عليه الصالة والسالم ) وتأكلون التراث(وتراث أصله وراث فقلبت الواو ألفا وتاء، قال 
  أي أصله وبقيته،" مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم 

زيدا، قال  ط فيهن إرث كتاب حمى ويقال ورثت ماال عن زيد، وورثت* فينظر يف صحف كالربا : قال الشاعر
  -وورثه أبواه  -وورث سليمان داود (

: وأورثين اهللا كذا، قال) وإن كان رجل يورث كاللة(ويقال أورثين امليت كذا، وقال ) وعلى الوارث مثل ذلك
يا أيها الذين : (االية وقال) وأورثنا القوم -وأورثكم أرضهم  -وأورثناها قوما آخرين  -وأورثناها بىن إسرائيل (

ويقال لكل من حصل له شئ من غري تعب قد ورث كذا، ويقال ملن خول )  حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاآمنوا ال
ويرث من : (وقوله) أولئك هم الوارثون الذين يرثون -وتلك اجلنة الىت أورثتموها : (شيئا مهنئا أورث، قال تعاىل

فاملال ال قدر له عند االنبياء حىت يتنافسوا فيه، بل فإنه يعىن وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون املال، ) آل يعقوب
  إنا معاشر االنبياء ال نورث، ما تركناه" قلما يقتنون املال وميلكونه، أال ترى أنه قال عليه الصالة السالم 

نصب على االختصاص فقد قيل وما تركناه هو العلم وهو صدقة تشترك فيها االمة، وما روى عنه عليه " صدقة 
  .فإشارة إىل ما ورثوه من العلم" العلماء ورثة االنبياء " والسالم من قوله  الصالة

وما أرثك : أنت أخى ووارثى، قال: " واستعمل لفظ الورثة لكون ذلك بغري مثن وال منة، وقال لعلى رضى اهللا عنه
من حيث إن االشياء كلها ووصف اهللا تعاىل نفسه بأنه الوارث " ما ورثت االنبياء قبلى، كتاب اهللا وسنىت : ؟ قال



وكونه تعاىل وارثا ملا ) وحنن الوارثون: (وقال) وهللا مرياث السموات واالرض(صائرة إىل اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل 
ويقال ورثت علما من فالن أي استفدت منه، قال " أنه ينادى ملن امللك اليوم ؟ فيقال هللا الواحد القهار " روى 
فإن الوراثة احلقيقية ) يرثها عبادي الصاحلون -أورثوا الكتاب من بعدهم مث أورثنا الكتاب  -ورثوا الكتاب : (تعاىل

هي أن حيصل لالنسان شئ ال يكون عليه فيه تبعة وال عليه حماسبة، وعباد اهللا الصاحلون ال يتناولون شيئا من الدنيا 
الدنيا على هذا الوجه ال حياسب عليها وال إال بقدر ما جيب وىف وقت ما جيب وعلى الوجه الذى جيب ومن تناول 

  يعاقب بل يكون ذلك له عفوا صفوا كما
  ".من حاسب نفسه يف الدنيا مل حياسبه اهللا يف االخرة " روى أنه 

الورود أصله قصد املاء مث يستعمل يف غريه يقال وردت املاء أرد ورودا، فأنا وارد واملاء مورود، وقد أوردت : ورد
والورد املاء املرشح للورود، والورد خالف الصدر، والورد يوم احلمى إذا ) وملا ورد ماء مدين(ال االبل املاء، ق

أنتم  -إىل جهنم وردا  -فأوردهم النار وبئس الورد املورود : (وردت واستعمل يف النار على سبيل الفظاعة، قال
أي ساقيهم من املاء ) فأرسلوا واردهم: (والوارد الذى يتقدم القوم فيسقى هلم، قال) ما وردوها -هلا واردون 

  املورود، ويقال لكل

فقد قيل منه وردت ماء كذا إذا حضرته وإن مل تشرع فيه، وقيل ) وإن منكم إال واردها(من يرد املاء وارد، وقوله 
راهيم بل يقتضى ذلك الشروع ولكن من كان من أولياء اهللا والصاحلني ال يؤثر فيهم بل يكون حاله فيها كحال إب

والكالم يف هذا الفصل إمنا هو لغري هذا النحو ) قلنا يا نار كوىن بردا وسالما على إبراهيم(عليه السالم حيث قال 
  .الذى حنن بصدده االن

ويعرب عن احملموم باملورود، وعن إتيان احلمى بالورد، وشعر وارد قد ورد العجز أو املنت، والوريد عرق يتصل 
  .أي من روحه) وحنن أقرب إليه من حبل الوريد(ارى الدم والروح، قال بالكبد والقلب وفيه جم

والورد قيل هو من الوارد وهو الذى يتقدم إىل املاء وتسميته بذلك لكونه أول ما يرد من مثار السنة، ويقال لنور 
إذا  كل شجر ورد، ويقال ورد الشجر خرج نوره، وشبه به لون الفرس فقيل فرس ورد وقيل يف صفة السماء

  ).فكانت وردة كالدهان(امحرت امحرارا كالورد أمارة للقيامة، قال 
: ، وورقت الشجرة)وما تسقط من ورقة إال يعلمها: (ورق الشجر مجعه أوراق الواحدة ورقة، قال تعاىل: ورق

 ينل أخذت ورقها، والوارقة الشجرة اخلضراء الورق احلسنة، وعام أورق ال مطر له، وأورق فالن إذا أخفق ومل
قال ابن عباس رضى اهللا ) وكان له مثر(احلاجة كأنه صار ذا ورق بال مثر، أال ترى أنه عرب عن املال بالثمر يف قوله 

  لونه لون الرماد،: هو املال وباعتبار لونه يف حال نضارته قيل بعري أورق إذا صار على لونه، وبعري أورق: عنه
  .ومحامة ورقاء

له : شبيها يف الكثرة بالورق كما عرب عنه بالثرى وكما شبه بالتراب وبالسيل كما يقالوعرب به عن املال الكثري ت
فابعثوا : (والورق بالكسر الدراهم، قال* واغفر خطاياى ومثر ورقى : * مال كالتراب والسيل والثرى، قال الشاعر

  .، ويقال ورق وورق، حنو كبد وكبد)بورقكم وبورقكم(وقرئ ) أحدكم بورقكم هذه
حىت : (وتوارى استتر، قال) قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم: (يقال واريت كذا إذا سترته، قال تعاىل: ىور

وروى أن النيب عليه الصالة والسالم كان إذا أراد غزوا ورى بغريه، وذلك إذا ستر خربا وأظهر ) توارت باحلجاب
  .غريه

االرض يف الوقت، ليس من مضى وال من يتناسل بعدهم، الورى االنام الذين على وجه : والورى، قال اخلليل



ومن وراء (فكأهنم، الذين يسترون االرض بأشخاصهم، ووراء إذا قيل وراء زيد كذا فإنه يقال ملن خلفه حنو قوله 
وقوله ) وكان وراءهم ملك(ويقال ملا كان قدامه حنو ) فليكونوا من ورائكم -أرجعوا وراءكم  -إسحق يعقوب 

  )اء جدرأو من ور(

  .فإن ذلك يقال يف أي جانب من اجلدار، فهو وراءه باعتبار الذى يف اجلانب االخر
  .أي خلفتموه بعد موتكم وذلك) وراء ظهوركم: (وقوله

فتبكيت هلم أي مل ) فنبذوه وراء ظهورهم: (تبكيت هلم يف أن مل يتوصلوا مباهلم إىل اكتساب ثواب اهللا تعاىل به وقوله
أي من ابتغى أكثر مما بيناه وشرعناه من تعرض ملن حيرم ) فمن ابتغى وراء ذلك: (دبروا آياته، وقولهيعملوا به ومل يت

اقتضى معىن ما بعده، ويقال ورى الزند يرى وريا ) ويكفرون مبا وراءه: (التعرض له فقد تعدى طوره وخرق ستره
ككمون النار يف حجره : * هنا فيه كما قالإذا خرجت ناره وأصله أن خيرج النار من وراء املقدح كأمنا تصور كمو

ويقال فالن وارى الزند إذا كان منجحا، وكاىب ) أفرأيتم النار الىت تورون: (يقال ورى يرى مثل وىل يلى، قال* 
  .الزند إذا كان خمفقا، واللحم الوارى السمني

  نصب بفعل مضمر أي ائت والوراء ولد الولد وقوهلم وراءك لالغراء ومعناه تأخر، يقال وراءك أوسع لك،
  .وقيل تقديره يكن أوسع لك أي تنح، وائت مكانا أوسع لك

والتوراة الكتاب الذى ورثوه عن موسى وقد قيل هو فوعلة ومل جيعل تفعلة لقلة وجود ذلك والتاء بدل من الواو 
  .حنو تيقور الن أصله ويقور، التاء بدل عن الواو من الوقار وقد تقدم

والوزر الثقل تشبيها بوزر اجلبل ويعرب ) كال ال وزر إىل ربك: (أ الذى يلتجأ إليه من اجلبل، قالالوزر امللج: وزر
وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع (االية، كقوله ) ليحملوا أوزاراهم كاملة: (بذلك عن االمث كما يعرب عنه بالثقل، قال

من سن سنة حسنة كان : " صلى اهللا عليه وسلم بقولهومحل وزر الغري يف احلقيقة هو على حنو ما أشار إليه ) أثقاهلم
" له أجرها وأجر من عمل هبا من غري أن ينقص من أجره شئ، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل هبا 

  .أي مثل وزر من عمل هبا
) ا عنك وزركووضعن: (أي ال حيمل وزره من حيث يتعرى احملمول عنه، وقوله) وال تزر وازرة وزر أخرى: (وقوله

  أي ما كنت فيه من أمر اجلاهلية فأعفيت مبا خصصت به عن تعاطى ما كان عليه قومك، والوزير املتحمل ثقل أمريه
  .وشغله، والوزارة على بناء الصناعة

: آلتها من السالح، واملوازرة املعاونة، يقال وازرت فالنا موازرة أعنته على أمره، قال: وأوزار احلرب واحدها وزر
  ).ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم -واجعل ىل وزيرا من أهلى (

  )فهم يوزعون(إىل قوله ) وحشر لسليمان: (يقال وزعته عن كذا كففته عنه، قال: وزع

إشارة إىل أهنم مع كثرهتم وتفاوهتم مل يكونوا مهملني مبعدين كما يكون اجليش الكثري املتأذى ) يوزعون(فقوله 
  .مسوسني ومقموعنيمبعرهتم بل كانوا 

فهذا وزع على ) فهم يوزعون(إىل قوله ) ويوم حيشر: (أي حبس أوهلم على آخرهم وقوله) يوزعون(وقيل يف قوله 
وقيل ال بد للسلطان من وزعة، وقيل الوزوع الولوع بالشئ، يقال ) وهلم مقامع من حديد(سبيل العقوبة كقوله 

أوزع بالشئ إذا أولع به كأن اهللا تعاىل يوزعه بشكره، ورجل وزوع  أوزع اهللا فالنا إذا أهلمه الشكر وقل هو من
  قيل معناه أهلمىن وحتقيقه أولعين ذلك واجعلين حبيث) رب أوزعين أن أشكر نعمتك(وقوله 



  .أزع نفسي عن الكفران
  .ط والقبانالوزن معرفة قدر الشئ، يقال وزنته وزنا وزنة، واملتعارف يف الوزن عند العامة ما يقدر بالقس: وزن

إشارة إىل مراعاة املعدلة يف مجيع ما يتحراه االنسان من ) وأقيموا الوزن بالقسط -وزنوا بالقسطاس املستقيم (وقوله 
  .االفعال واالقوال

فقد قيل هو املعادن كالفضة والذهب، وقيل بل ذلك إشارة إىل كل ما ) وأنبتنا فيها من كل شئ موزون(وقوله 
فإشارة إىل ) والوزن يومئذ احلق(وقوله ) إنا كل شئ خلقناه بقدر(ه خلقه باعتدال كما قال أوجده اهللا تعاىل وأن

وذكر يف مواضع امليزان بلفظ الواحد اعتبارا ) ونضع املوازين القسط ليوم القيامة(العدل يف حماسبة الناس كما قال 
وإذا كالوهم أو وزنوهم : (نته كذا، قالباحملاسب وىف مواضع باجلمع اعتبارا باحملاسبني ويقال وزنت لفالن ووز

  .، ويقال قام ميزان النهار إذا انتصف)خيسرون
فوسوس إليه (الوسوسة اخلطرة الرديئة وأصله من الوسواس وهو صوت احللى واهلمس اخلفى، قال : وسوس
  وقال) الشيطان

  .ويقال هلمس الصائد وسواس) من شر الوسواس(
يا القدر ويقال ذلك يف الكمية املتصلة كاجلسم الواحد إذا قلت وسطه وسط الشئ ما له طرفان متساو: وسط

  .صلب وضربت وسط رأسه بفتح السني
  .ووسط بالسكون

  .يقال يف الكمية املنفصلة كشئ يفصل بني جسمني حنو وسط القوم كذا
رفعهم حمال والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان يقال هذا أوسطهم حسبا إذا كان يف واسطة قومه، وأ

وكاجلود الذى هو بني البخل والسرف فيستعمل استعمال القصد املصون عن االفراط والتفريط، فيمدح به حنو 
وتارة يقال فيما له طرف ) قال أوسطهم(وعلى ذلك ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا(السواء والعدل والنصفة، حنو 

  قوهلم فالن وسط من الرجالحممود وطرف مذموم كاخلري والشر ويكىن به عن الرذل حنو 

  .تنبيها أنه قد خرج من حد اخلري
فمن قال الظهر فاعتبار بالنهار ومن قال املغرب فلكوهنا بني ) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى(وقوله 

  الركعتني وبني االربع اللتني بىن عليهما عدد
االية أي ) أقم الصالة لدلوك الشمس(وهلذا قال  الركعات، ومن قال الصبح فلكوهنا بني صالة الليل والنهار، قال

الصالة : صالته وختصيصها بالذكر لكثرة الكسل عنها إذ قد حيتاج إىل القيام إليها من لذيذ النوم وهلذا زيد يف أذانه
خري من النوم، ومن قال صالة العصر فقد روى ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فلكون وقتها يف أثناء االشغال 
لعامة الناس خبالف سائر الصلوات الىت هلا فراغ إما قبلها وإما بعدها ولذلك توعد النيب صلى اهللا عليه وسلم عليها 

  ".من فاته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله " فقال 
رضى إن أ(السعة تقال يف االمكنة وىف احلال وىف الفعل كالقدرة واجلود وحنو ذلك، ففى املكان حنو قوله : وسع

) على املوسع قدره: (وقوله) لينفق ذو سعة من سعته(وىف احلال قوله تعاىل ) أمل تكن أرض اهللا واسعة -واسعة 
تنبيها أنه يكلف عبده دوين ما ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها(والوسع من القدرة ما يفضل عن قدر املكلف، قال 
  أي جنة عرضها السموات ينوء به قدرته، وقيل معناه يكلفه ما يثمر له السعة

أحاط (فوصف له حنو ) وسع كل شئ علما(وقوله ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(واالرض كما قال 



فعبارة عن سعة قدرته وعلمه ورمحته وإفضاله ) وكان اهللا واسعا حكيما -واهللا واسع عليم (وقوله ) بكل شئ علما
الذى أعطى (فإشارة إىل حنو قوله ) وإنا ملوسعون(وقوله ) وسعت كل شئورمحيت  -وسع رىب كل شئ علما (كقوله 

  .ووسع الشئ اتسع والوسع اجلدة والطاقة، ويقال ينفق على قدر وسعه) كل شئ خلقه مث هدى
  .وأوسع فالن إذا كان له الغىن، وصار ذا سعة، وفرس وساع اخلطو شديد العدو

ا مجعته، ومسى قدر معلوم من احلمل كحمل البعري وسقا، وقيل هو الوسق مجع املتفرق، يقال وسقت الشئ إذ: وسق
  .ستون صاعا، وأوسقت البعري محلته محله، وناقه واسق ونوق مواسيق إذا محلت

  .ووسقت احلنطة جعلتها وسقا ووسقت العني املاء محلته، ويقولون ال أفعله ما وسقت عيىن املاء
  لظالم، وقيل عبارة عن طوارق الليل، ووسقت الشئ مجعته، والوسيقةقيل وما مجع من ا) والليل وما وسق: (وقوله

  ).والقمر إذا اتسق: (االبل اجملموعة كالرفقة من الناس، واالتساق االجتماع واالطراد، قال اهللا تعاىل
  الوسيلة التوصل إىل الشئ برغبة: وسل

وحقيقة الوسيلة إىل اهللا تعاىل ) ه الوسيلةوابتغوا إلي: (وهى أخص من الوصيلة لتضمنها ملعىن الرغبة، قال تعاىل
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وحترى مكارم الشريعة وهى كالقربة، والواسل الراغب إىل اهللا تعاىل، ويقال إن 

  .السرقة، يقال أخذ فالن إبل فالن توسال أي سرقة: التوسل يف غري هذا
سيماهم يف وجوههم : (ومسا إذا أثرت فيه بسمة، قال تعاىلالوسم التأثري والسمة االثر، يقال ومست الشئ : وسم

أي للمعتربين العارفني املتعظني، ) إن يف ذلك اليات للمتومسني(وقوله ) تعرفهم بسيماهم: (وقال) من أثر السجود
سة اتقوا فرا: " وهذا التوسم هو الذى مساه قوم الزكانة وقوم الفراسة وقوم الفطنة، قال عليه الصالة والسالم

  تعرف: (أي نعلمه بعالمة يعرف هبا كقوله) سنسمه على اخلرطوم: (وقال" املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا 
والومسى ما يسم من املطر االول بالنبات وتومست تعرفت بالسمة، ويقال ذلك إذا طلبت ) يف وجوههم نضرة النعيم

، وفالنة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الومسى، وفالن وسيم الوجه حسنه، وهو ذو وسامة عبارة عن اجلمال
اجلمال، وفالن موسوم باخلري، وقوم وسام، وموسم احلاج معلمهم الذى جيتمعون فيه، واجلمع املواسم، وومسوا 

  .إذا شهدوا عرفة، واحملصب وهو املوضع الذى يرمى فيه احلصباء: شهدوا املوسم كقوهلم عرفوا وحصبوا وعيدوا
ورجل وسنان، وتوسنها غشيها نائمة، وقيل ) ال تأخذه سنة وال نوم: (لة والغفوة، قالالوسن والسنة الغف: وسن

  .وسن وأسن إذا غشى عليه من ريح البئر، وأرى أن وسن يقال لتصور النوم منه ال لتصور الغشيان
  .موسى من جعله عربيا فمنقول عن موسى احلديد، يقال أو سيت رأسه حلقته: وسى
جعلت فيه أثرا خيالف معظم لونه، واستعمل الوشى يف الكالم تشبيها باملنسوج، والشية وشيت الشئ وشيا : وشى

  .وثور موشى القوائم) مسلمة ال شية فيها: (فعلة من الوشى، قال
  والواشى يكىن به عن النمام، ووشى

  .فالن كالمه عبارة عن الكذب حنو موهه وزخرفه
وهلم : (صب وأوصبه كذا فهو يتوصب حنو يتوجع، قالالوصب السقم الالزم، وقد وصب فالن فهو و: وصب

فتوعد ملن اختذ إهلني، وتنبيه أن جزاء من فعل ذلك عذاب الزم شديد، ويكون ) وله الدين واصبا -عذاب واصب 
الدين ههنا الطاعة، ومعىن الواصب الدائم أي حق االنسان أن يطيعه دائما يف مجيع أحواله كما وصف به املالئكة 

  ويقال وصب وصوبا دام،) ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون( :حيث قال



  .ووصب الدين وجب، ومفازة واصبة بعيدة ال غاية هلا
عليهم نار : (الوصيدة حجرة جتعل للمال يف اجلبل، يقال أوصدت الباب وآصدته أي أطبقته وأحكمته، وقال: وصد

  .الصولوقرئ باهلمز مطبقة، والوصيد املتقارب ا) موصدة
  الوصف ذكر الشئ حبليته ونعته، والصفة احلالة الىت عليها الشئ من: وصف

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم : (حليته ونعته كالزنة الىت هي قدر الشئ، والوصف قد يكون حقا وباطال، قال
ن أكثر صفاته تنبيه على أ) رب العزة عما يصفون: (تنبيها على كون ما يذكرونه كذبا، وقوله عز وجل) الكذب

ليس على حسب ما يعتقده كثري من الناس مل يتصور عنه متثيل وتشبيه وأنه يتعاىل عما يقول الكفار، وهلذا قال عز 
ويقال اتصف الشئ يف عني الناظر إذا احتمل الوصف، ووصف البعري وصوفا إذا أجاد ) وله املثل االعلى: (وجل

  .ويقال وصف اجلاريةالسري، والوصيف اخلادم، والوصيفة اخلادمة، 
االتصال احتاد االشياء بعضها ببعض كاحتاد طريف الدائرة، ويضاد االنفصال ويستعمل الوصل يف االعيان وىف : وصل

إال الذين يصلون إىل قوم بينكم (فقوله ) ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل(املعاين، يقال وصلت فالنا، قال اهللا تعاىل 
ولقد : (، يقال فالن متصل بفالن إذا كان بينهما نسبة أو مصاهرة، وقوله عز وجلأي ينسبون) وبينهم ميثاق

  أي أكثرنا هلم القول موصوال) وصلنا هلم القول
وهو ) وال وصيلة(بعضه ببعض، وموصل البعري كل موضعني حصل بينهما وصلة حنو ما بني العجز والفخذ، وقوله 

قالوا وصلت أخاها فال يذحبون أخاها من أجلها، وقيل الوصيلة أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكرا وأنثى 
  .العمارة واخلصب، والوصيلة االرض الواسعة، ويقال هذا وصل هذا أي صلته

الوصية التقدم إيل الغري مبا يعمل به مقترنا بوعظ من قوهلم أرض واصية متصلة النبات، ويقال أوصاه : وصى
ولقد وصينا الذين أوتوا : (قال اهللا عز وجل) وأوصى(وقرئ ) ويعقوب ووصى هبا إبراهيم بنيه: (ووصاه، قال

ووصى أنشأ فضله وتواصى القوم إذا ) حني الوصية اثنان -من بعد وصية يوصى هبا  -ووصينا االنسان  -الكتاب 
ع الوض: وضع) أتواصوا به بل هم قوم طاغون -وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب : (أوصى بعضهم إىل بعض، قال

ويقال ذلك يف احلمل واحلمل ويقال وضعت احلمل ) حيرفون الكلم عن مواضعه: (أعم من احلط ومنه املوضع، قال
  واالرض -وأكواب موضوعة : (فهو موضوع، قال

فلما وضعتها قالت رب : (فهذا الوضع عبارة عن االجياد واخللق، ووضعت املرأة احلمل وضعا، قال) وضعها لالنام
  .فأما الوضع والتضع فأن حتمل يف آخر طهرها يف مقبل احليض) واهللا أعلم مبا وضعت إىن وضعتها أنثى

هو إبراز أعمال العباد حنو قوله ) ووضع الكتاب -إن أول بيت وضع للناس : (ووضع البيت بناؤه، قال اهللا تعاىل
بة حسنة املوضوع وأوضعتها ووضعت الدابة تضع يف سريها أسرعت ودا) وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا(

والوضع يف السري استعارة كقوهلم ألقى باعه وثقله ) والوضعوا خاللكم: (محلتها على االسراع، قال اهللا عز وجل
وحنو ذلك، والوضيعة احلطيطة من رأس املال، وقد وضع الرجل يف جتارته يوضع إذا خسر، ورجل وضيع بني الضعة 

  .يف مقابلة رفيع بني الرفعة
ومنه الوضني وهو حزام الرحل ) على سرر موضونة: (الوضن نسج الدرع، ويستعار لكل نسج حمكم، قال: وضن

  .ومجعه وضن
  الوطر النهمة واحلاجة املهمة،: وطر

  ).فلما قضى زيد منها وطرا: (قال اهللا عز وجل



  .بفراشه وطؤ الشئ فهو وطئ بني الوطاءة والطاة والطئة، والوطاء ما توطأت به، ووطأت له: وطأ
وقرئ وطاء وىف ) إن ناشئة الليل هي أشد وطأ: (ووطأته برجلي أطؤه وطأ ووطاءة ووطأة وتوطأته، قال اهللا تعاىل

  .أي ذللهم" اللهم اشدد وطأتك على مضر : " احلديث
وطئ ووطئ امرأته كناية عن اجلماع، صار كالتصريح للعرف فيه، واملواطأة املوافقة وأصله أن يطأ الرجل برجله م

  ).ليواطئوا عدة ما حرم اهللا: (إىل قوله) إمنا النسئ: (صاحبه، قال اهللا عز وجل
الوعد يكون يف اخلري والشر، يقال وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا وميعادا، والوعيد يف الشر خاصة يقال : وعد

 -فمن وعدناه وعدا حسنا أ -إن اهللا وعدكم وعد احلق : (منه أوعدته ويقال واعدته وتواعدنا، قال اهللا عز وجل
  .إىل غري ذلك) وعد اهللا الذين آمنوا -وعدكم اهللا مغامن 
  وكانوا إمنا يستعجلونه بالعذاب، وذلك) ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده(ومن الوعد بالشر 

 -تنا مبا تعدنا فأ -إن موعدهم الصبح  -قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اهللا الذين كفروا : (وعيد، قال
ومما يتضمن االمرين ) الشيطان يعدكم الفقر -فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله  -وإما نرينك بعض الذى نعدهم 

  .فهذا وعد بالقيامة وجزاء العباد إن خريا فخري وإن شرا فشر) أال إن وعد اهللا حق: (قول اهللا عز وجل
  واملوعد وامليعاد يكونان

بل  -موعدكم يوم الزينة  -بل زعمتم أن لن جنعل لكم موعدا  -جعل بيننا وبينك موعدا فا: (مصدرا وامسا، قال
إمنا توعدون (أي البعث ) إن وعد اهللا حق -ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد  -قل لكم ميعاد يوم  -هلم موعد 

وواعدنا موسى  -وهن سرا ولكن ال تواعد: (ومن املواعدة قوله) بل هلم موعد لن جيدوا من دونه موئال -آلت 
وأربعني وثالثني مفعول ال ظرف أي انقضاء ثالثني وأربعني، وعلى هذا ) وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة -ثالثني ليلة 

  )ميقات يوم معلوم(وإشارة إىل القيامة كقوله عز وجل ) واليوم املوعود -وواعدناكم جانب الطور االمين : (قوله
ذلك ملن خاف مقامي وخاف : (وقال) تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللاوال : (ومن االيعاد قوله

ورأيت أرضهم واعدة إذا ) ال ختتصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد -فذكر بالقرآن من خياف وعيد  -وعيد 
إىل ) ن آمنواوعد اهللا الذي: (رجى خريها من النبت، ويوم واعد حر أو برد، وعيد الفحل هديره وقوله عز وجل

تفسري ) للذكر مثل حظ االنثيني: (وقوله ليستخلفنهم تفسري لوعد كما أن قوله عز وجل) ليستخلفنهم: (قوله
  .الوصية
فقوله أهنا لكم بدل من قوله إحدى الطائفتني، تقديره وعدكم اهللا ) وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم: (وقوله

  .ئفة العري وإما طائفة النفريأن إحدى الطائفتني لكم، إما طا
  .والعدة من الوعد وجيمع على عدات، والوعد مصدر ال جيمع

ووعدت يقتضى مفعولني الثاين منهما مكان أو زمان أو أمر من االمور حنو وعدت زيدا يوم اجلمعة، ومكان كذا، 
الن الوعد مل يقع يف ) موسى أربعني واعدنا: (وأن أفعل كذا، فقوله أربعني ليلة ال جيوز أن يكون املفعول الثاين من

  االربعني بل
  .انقضاء االربعني ومتامها ال يصح الكالم إال هبذا

  .الوعظ زجر مقترن بتخويف: وعظ
قل  -يعظكم لعلكم تذكرون : (قال اخلليل هو التذكري باخلري فيما يرق له القلب والعظة واملوعظة االسم، قال تعاىل

وهدى  -وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى  -قد جاءتكم موعظة من ربكم  -ذلكم توعظون  -إمنا أعظكم 



  ).فأعرض عنهم وعظهم -وكتبنا له يف االلواح من كل شئ موعظة وتفصيال  -وموعظة للمتقني 
) لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية: (الوعى حفظ احلديث وحنوه، يقال وعيته يف نفسه، قال تعاىل: وعى

  *والشعر أخبث ما أوعيت من زاد : * ، قال الشاعر)ومجع فأوعى: (االمتعة يف الوعاء، قالوااليعاء حفظ 

وال وعى عن كذا أي ال متاسك للنفس دونه ) فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه(وقال 
  ومنه ما ىل عنه وعى أي بد، ووعى اجلرح يعى وعيا مجع املدة،

  .ع القوة، والواعية الصارخة، ومسعت وعى القوم أي صراخهمووعى العظم اشتد ومج
يقال وفد القوم تفد وفادة وهم وفد ووفود وهم الذين يقدمون على امللوك مستنجزين احلوائج ومنه الوافد : وفد

  ).يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا(من االبل وهو السابق لغريه، قال 
فإن جهنم (كذا متمته وكملته، أفره وفرا ووفورا وفرة ووفرته على التكثري، قال الوفر املال التام، يقال وفرت : وفر

ووفرت عرضه إذا مل تنتقصه، وأرض يف نبتها وفرة إذا كان تاما، ورأيت فالنا ذا وفارة أي ) جزاؤكم جزاء موفورا
  .تام املروءة والعقل، والوافر ضرب من الشعر

: ن عليه الوفضة وهى الكنانة تتخشخش عليه ومجعها الوفاض، قالااليفاض االسراع، وأصله أن يعدو م: وفض
أي يسرعون، وقيل االوفاض الفرق من الناس املستعجلة، يقال لقيته على أوفاض أي ) كأهنم إىل نصب يوفضون(

  .على عجلة، الواحد وفض
  يقال وافقت فالنا ووافقت االمر) جزاء وفاقا(الوفق املطابقة بني الشيئني، قال : وفق

  .صادفته، واالتفاق مطابقة فعل االنسان القدر ويقال ذلك يف اخلري والشر، يقال اتفق لفالن خري، واتفق له شر
، ويقال أتانا لتيفاق اهلالل )وما توفيقي إال باهللا(والتوفيق حنوه لكنه خيتص يف التعارف باخلري دون الشر، قال تعاىل 

  .وميفاقه أي حني اتفق إهالله
وأوفوا الكيل إذا : (لذى بلغ التمام يقال درهم واف وكيل واف وأوفيت الكيل والوزن، قال تعاىلالواىف ا: وىف
وىف بعهده يفى وفاء وأوىف إذا متم العهد ومل ينقض حفظه، واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك وهو ) كلتم

بلى من أوىف  -عهد اهللا إذا عاهدمت وأوفوا ب -وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم (الترك والقرآن جاء بأوىف، قال تعاىل 
وإبراهيم الذى (وقوله ) ومن أوىف بعهده من اهللا -يوفون بالنذر  -واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا  -بعهده واتقى 

) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم(فتوفيته أنه بذل اجملهود يف مجيع ما طولب به مما أشار إليه يف قوله ) وىف
أشار ) وىف(ل ماله باالنفاق يف طاعته، وبذل ولده الذى هو أعز من نفسه للقربان، وإىل ما نبه عليه بقوله من بذ

  وإذ ابتلى(بقوله تعاىل 
ووفيت كل نفس ما (وتوفية الشئ بذله وافيا، واستيفاؤه تناوله وافيا، قال تعاىل ) إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن

  -مث توىف كل نفس  -وإمنا توفون أجوركم (وقال ) كسبت

وما تنفقوا  -من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها  -إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب 
اهللا يتوىف االنفس : (وقد عرب عن املوت والنوم بالتوىف، قال تعاىل) فوفاه حسابه -من شئ يف سبيل اهللا يوف إليكم 

الذين تتوفاهم  -اهللا الذى خلقكم مث يتوفاكم  -قل يتوفاكم ملك املوت  -فاكم بالليل وهو الذى يتو -حني موهتا 
يا عيسى إىن  -توفىن مسلما  -وتوفنا مسلمني  -وتوفنا مع االبرار  -أو نتوفينك  -توفته رسلنا  -املالئكة 

  .وقد قيل توىف رفعة واختصاص ال توىف موت) متوفيك ورافعك إىل



  .موت النه أماته مث أحياه توىف: قال ابن عباس
ومن شر غاسق إذا : (الوقب كالنقرة يف الشئ ووقب إذا دخل يف وقب ومنه وقبت الشمس غابت، قال: وقب
  تغييبه،) وقب

  .والوقيب صوت قنب الدابة وقببه وقبه
: ه وقتا، قالالوقت هناية الزمان املفروض للعمل وهلذا ال يكاد يقال إال مقدرا حنو قوهلم وقت كذا جعلت ل: وقت

وامليقات الوقت املضروب للشئ والوعد الذى ) وإذا الرسل أقتت -إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا (
وقد ) إىل ميقات يوم معلوم -إن يوم الفصل كان ميقاتا  -إن يوم الفصل ميقاهتم (جعل له وقت، قال عز وجل 

  .ات احلجيقال امليقات للمكان الذى جيعل وقتا للشئ كميق
: يقال وقدت النار تقد وقودا ووقدا، والوقود، يقال للحطب اجملعول للوقود وملا حصل من اللهب، قال: وقد

واستوقدت النار إذا ترشحت اليقادها، ) النار ذا ت الوقود -أولئك هم وقود النار  -وقودها الناس واحلجارة (
نار اهللا  -فأوقد ىل يا هامان  -ا يوقدون عليه يف النار ومم -مثلهم كمثل الذى استوقد نارا : (وأوقدهتا، قال

  .ومنه وقدة الصيف أشد حرا، واتقد فالن غضبا) املوقدة
  :ويستعار وقد واتقد للحرب كاستعارة النار واالشتعال وحنو ذلك هلا، قال تعاىل

  .ر والذهبوقد يستعار ذلك للتاللؤ، فيقال اتقد اجلوه) كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا(
  .أي املقتولة بالضرب) واملوقوذة: (قال: وقذ
وىف آذاننا : (وقرت توقر فهى موقورة، قال: الوقر الثقل يف االذن، يقال وقرت أذنه تقر وتوفر، قال أبو زيد: وقر
وقار والوقر احلمل للحمار وللبغل كالوسق للبعري، وقد أوقرته وخنلة موقرة وموقرة، وال) وىف آذاهنم وقرا -وقر 

  وقرن: (وفالن ذو وقرة، وقوله) ما لكم ال ترجون هللا وقارا: (السكون واحللم، يقال هو وقور ووقار ومتوقر، قال

  .قيل هو من الوقار) يف بيوتكن
وقال بعضهم هو من قوهلم وقرت أقر وقرا أي جلست، والوقري القطيع العظيم من الضأن كأن فيها وقارا لكثرهتا 

  .وبطء سريها
وقوع ثبوت الشئ وسقوطه، يقال وقع الطائر وقوعا، والواقعة ال تقال إال يف الشدة واملكروه، وأكثر ما ال: وقع

  :جاء يف القرآن من لفظ وقع جاء يف العذاب والشدائد حنو
ووقوع القول ) فيومئذ وقعت الواقعة -سأل سائل بعذاب واقع (وقال ) إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة(

أي وجب العذاب الذى وعدوا لظلمهم، فقال ) ووقع القول عليهم مبا ظلموا: (ه، قال تعاىلحصول متضمن
  .أي إذا ظهرت أمارات القيامة الىت تقدم القول فيها) وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من االرض: (عزوجل
فقد وقع أجره على (وقال ) بهأمث إذا ما وقع آمنتم : (وقال) قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب: (قال تعاىل

كذلك  -وكان حقا علينا نصر املؤمنني (واستعمال لفظة الوقوع ههنا تأكيد للوجوب كاستعمال قوله تعاىل ) اهللا
فعبارة عن مبادرهتم إىل السجود، ووقع املطر حنو ) فقعوا له ساجدين: (وقوله عزوجل) حقا علينا ننجي املؤمنني

واملواقعة يف احلرب ويكىن باملواقعة عن اجلماع، وااليقاع يقال يف االسقاط ويف شن سقط، ومواقع الغيث مساقطه، 
احلرب بالوقعة ووقع احلديد صوته، يقال وقعت احلديدة أقعها وقعا إذا حددهتا بامليقعة، وكل سقوط شديد يعرب عنه 

  .بذلك، وعنه استعري الوقيعة يف االنسان
  واحلافر الوقع الشديد االثر، ويقال



لمكان الذى يستقر املاء فيه الوقيعة، واجلمع الوقائع، واملوضع الذى يستقر فيه الطري موقع، والتوقيع أثر الدبر ل
  .بظهر البعري، وأثر الكتابة يف الكتاب، ومنه استعري التوقيع يف القصص

ري وقفت الدار إذا ومنه استع) وقفوهم إهنم مسئولون(يقال وقفت القوم أقفهم وقفا وواقفوهم وقوفا، قال : وقف
سبلتها، والوقف سوار من عاج، ومحار موقف بأرساغه مثل الوقف من البياض كقوهلم فرس حمجل إذا كان به مثل 

احلجل، وموقف االنسان حيث يقف، واملواقفة أن يقف كل واحد أمره على ما يقفه على صاحبه، والوقيفة 
  .الوحشية الىت يلجئها الصائد إىل أن تقف حىت تصاد

ووقاهم عذاب  -فوقاهم اهللا : (الوقاية حفظ الشئ مما يؤذيه ويضره، يقال وقيت الشئ أقيه وقاية ووقاء، قال: وقى
والتقوى جعل ) قوا أنفسكم وأهليكم نارا -مالك من اهللا من وىل وال واق  -وما هلم من اهللا من واق  -السعري 

تارة تقوى، والتقوى خوفا حسب تسمية مقتضى الشئ النفس يف وقاية مما خياف، هذا حتقيقه، مث يسمى اخلوف 
  مبقتضيه واملقتضى مبقتضاه، وصار التقوى يف تعارف

احلالل بني، واحلرام : " الشرع حفظ النفس عما يؤمث، وذلك بترك احملظور، ويتم ذلك بترك بعض املباحات ملا روى
ن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون فم: (قال اهللا تعاىل" بني، ومن رتع حول احلمى فحقيق أن يقع فيه 

واتقوا يوما ترجعون : (وجلعل التقوى منازل قال) وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا -إن اهللا مع الذين اتقوا  -
اتقوا اهللا حق  -واتقوا اهللا الذى تساءلون به واالرحام  -ومن خيش اهللا ويتقه  -اتقوا ربكم  -و  -فيه إىل اهللا 

  .وختصيص كل واحد من هذه االلفاظ له ما بعد هذا الكتاب) تقاته
تنبيه على شدة ما ) أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة(ويقال اتقى فالن بكذا إذا جعله وقاية لنفسه، وقوله 

 -م النار وتغشى وجوهه: (يناهلم، وإن أجدر شئ يتقون به من العذاب يوم القيامة هو وجوههم، فصار ذلك كقوله
  ).يوم يسحبون يف النار على وجوههم

  وال تنقضوا االميان بعد: (وكدت القول والفعل وأكدته أحكمته، قال تعاىل: وكد
والسري الذى يشد به القربوس يسمى التأكيد، ويقال توكيد، والوكاد حبل يشد به البقر عند احللب، ) توكيدها

أكدت، وإذا حلفت وكدت : دت يف القول أجود، تقول إذا عقدتأكدت يف عقد االميان أجود، ووك: قال اخلليل
  .ووكد وكده إذا قصد قصده وختلق خبلقه

  ).فوكزه موسى: (الوكز الطعن والدفع والضرب جبميع الكف، قال تعاىل: وكز
)  وكيالوكفى باهللا: (التوكيل أن تعتمد على غريك وجتعله نائبا عنك، والوكيل فعيل مبعىن املفعول، قال تعاىل: وكل

أي ) وما أنت عليهم بوكيل -حسبنا اهللا ونعم الوكيل : (أي اكتف به أن يتوىل أمرك ويتوكل لك وعلى هذا
قل لست عليكم : (فعلى هذا قوله تعاىل) لست عليهم مبسيطر إال من توىل: (مبوكل عليهم وحافظ هلم كقوله

أي من يتوكل عنهم ) أمن يكون عليهم وكيال -يال أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وك: (وقوله) بوكيل
  ؟ والتوكل يقال على وجهني، يقال توكلت

 -فليتوكل املؤمنون : (وتوكلت عليه مبعىن اعتمدته، قال عز وجل: لفالن مبعىن توليت له، ويقال وكلته فتوكل ىل
 -وكل على اهللا وكفى باهللا وكيال وت -وعلى اهللا فتوكلوا  -ربنا عليك توكلنا  -ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه 

وواكل فالن إذا ضيع أمره متكال على غريه، وتواكل القوم إذا ) وتوكل على احلى الذى ال ميوت -وتوكل عليه 
  اتكل كل على االخر، ورجل وكلة تكلة



ل، والوكيل أعم إذا اعتمد غريه يف أمره، والوكال يف الدابة أن ال ميشى إال مبشى غريه، ورمبا فسر الوكيل بالكفي
  .الن كل كفيل وكيل، وليس كل وكيل كفيال

يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف : (وقوله) حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط: (الولوج الدخول يف مضيق، قال: وجل
وذلك حبسب فتنبيه على ما ركب اهللا عزوجل عليه العامل من زيادة الليل يف النهار وزيادة النهار يف الليل ) الليل

  .مطالع الشمس ومغارهبا
  والوليجة كل ما يتخذه االنسان معتمدا عليه وليس من أهله، من قوهلم فالن وليجة يف القوم إذا حلق هبم

يا (وذلك مثل قوله ) ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة: (وليس منهم إنسانا كان أو غريه، قال
  .كثري اخلروج والولوج: ورجل خرجة وجلة) تخذوا اليهود والنصارى أولياءأيها الذين آمنوا ال ت

الوكاء رباط الشئ وقد جيعل الوكاء امسا ملا جيعل فيه الشئ فيشد به ومنه أو كأت فالنا جعلت له متكأ، : وكأ
يوكى بني الصفا كان " ، وىف احلديث )هي عصاي أتوكأ عليها: (وتوكأ على العصا اعتمد هبا وتشدد هبا، قال تعاىل

  .قال معناه ميال ما بينهما سعيا كما يوكى السقاء بعد امللء، ويقال أوكيت السقاء وال يقال أوكأت" واملروة 
) أىن يكون له ولد -فإن مل يكن له ولد : (الولد املولود يقال للواحد واجلمع والصغري والكبري، قال اهللا تعاىل: ولد

الولد االبن واالبنة والولد هم : قال أبو احلسن) ووالد وما ولد: (وقال) خذه ولداأو نت: (ويقال للمتبىن ولد، قال
  .االهل والولد

  .ويقال ولد فالن
  واالب يقال له والد واالم والدة ويقال هلما والدان،) وسالم عليه يوم ولد -والسالم على يوم ولدت : (قال تعاىل

رب عهده بالوالدة وإن كان يف االصل يصح ملن قرب عهده أو والوليد يقال ملن ق) رب اغفر يل ولوالدي: (قال
يوما جيعل (بعد كما يقال ملن قرب عهده باالجتناء جىن فإذا كرب الولد سقط عنه هذا االسم ومجعه ولدان، قال 

ونقصانه والوليدة خمتصة باالماء يف عامة كالمهم، واللدة خمتصة بالترب، يقال فالن لدة فالن، وتربه، ) الولدان شيبا
  .الواو الن أصله ولدة

إن  -إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة : (وتولد الشئ من الشئ حصوله عنه بسبب من االسباب ومجع الولد أوالد قال
  .فجعل كلهم فتنة وبعضهم عدوا) من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم

ب وعرب، وروى ولدك من دمى وقيل الولد مجع ولد حنو أسد وأسد، وجيوز أن يكون واحدا حنو خبل وخبل وعر
  ).من مل يزده ماله وولده: (عقبيك وقرئ

  الولق االسراع، ويقال ولق الرجل: ولق

أي تسرعون الكذب من قوهلم جاءت االبل تلق، واالولق من فيه جنون ) إذ تلقونه بألسنتكم(يلق كذب، وقرئ 
  وهوج

  .السمن، والولق أخف الطعنورجل مالوق ومؤلق وناقة ولقى سريعة، والوليقة طعام يتخذ من 
 -ووهبنا له إسحق : (اهلبة أن جتعل ملكك لغريك بغري عوض، يقال وهبته هبة وموهبة وموهبا، قال تعاىل: وهب

فنسب امللك ) إمنا أنا رسول ربك الهب لك غالما زكيا -احلمد هللا الذى وهب ىل على الكرب إمساعيل وإسحاق 
فنسب إىل اهللا تعاىل فهذا على احلقيقة واالول ) ليهب لك(اله إليها، وقد قرئ إىل نفسه اهلبة ملا كان سببا يف إيص

  .على التوسع
ووهبنا له من رمحتنا أخاه هرون  -ووهبنا له أهله  -ووهبنا لداود سليمان  -فوهب ىل رىب حكما : (وقال تعاىل



هب  -هب لنا من لدنك رمحة  -أعني  ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة -فهب ىل من لدنك وليا يرثىن  -نبيا 
ويوصف اهللا تعاىل بالواهب والوهاب مبعىن أنه يعطى كال على استحقاقه، وقوله ) ىل ملكا ال ينبغى الحد من بعدى

  ".لقد مهمت أن ال أهتب إال من قرشي أو أنصارى أو ثقفي " واالهتاب قبول اهلبة، وىف احلديث ) إن وهبت نفسها(
أي مضيئا وقد ) وجعلنا سراجا وهاجا(لضوء واحلر من النار، والوهجان كذلك وقوله الوهج حصول ا: وهج

  .وهجت النار توهج ووهج يهج، ويوهج وتوهج اجلوهر تالال
الوالء والتوايل أن حيصل شيئان فصاعدا حصوال ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث : وىل

لدين ومن حيث الصداقة والنصرة واالعتقاد، والوالية النصرة، والوالية توىل املكان ومن حيث النسبة ومن حيث ا
  .االمر، وقيل الوالية والوالية

  .حنو الداللة والداللة، وحقيقته توىل االمر
والوىل واملوىل يستعمالن يف ذلك كل واحد منهما يقال يف معىن الفاعل أي املواىل، وىف معىن املفعول أي املواىل، 

اهللا تعاىل وىل املؤمنني وموالهم، فمن االول قال اهللا : مؤمن هو وىل اهللا عز وجل ومل يرد مواله، وقد يقاليقال لل
نعم املوىل ونعم  -ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا  -واهللا وىل املؤمنني  -إن ولىي اهللا  -اهللا وىل الذين آمنوا : (تعاىل

  قل يا أيها الذين هادوا إن: (قال عز وجل) ملوىلواعتصموا باهللا هو موالكم فنعم ا -النصري 
والواىل ) مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق -وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله  -زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس 

  مبعىن الوىل ونفى اهللا تعاىل الوالية بني املؤمنني والكافرين) وما هلم من دونه من وال(الذى يف قوله 

ال تتخذوا  -ومن يتوهلم منكم فإنه منهم  -إىل قوله  -يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود : (غري آية، فقال يف
يا أيها الذين آمنوا ال  -ما لكم من واليتهم من شئ  -وال تتبعوا من دونه أولياء  -آباءكم وإخوانكم أولياء 

ولو كانوا يؤمنون باهللا والنىب  -إىل قوله  -الذين كفروا  ترى كثريا منهم يتولون -تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
وجعل بني الكافرين والشياطني مواالة يف الدنيا ونفى بينهم املواالة يف االخرة، قال ) وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

هنم اختذوا الشياطني أولياء من إ(وقال ) واملنافقون واملنافقات بعضهم أولياء بعض(اهللا تعاىل يف املواالة بينهم يف الدنيا 
  فكما جعل بينهم) فقاتلوا أولياء الشيطان -إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون  -دون اهللا 

ونفى املواالة ) إمنا سلطانه على الذين يتولونه: (وبني الشيطان مواالة جعل للشيطان يف الدنيا عليهم سلطانا فقال
ويوم القيامة يكفر  -يوم ال يغىن موىل عن موىل شيئا : (واالة الكفار بعضهم بعضابينهم يف االخرة فقال يف م

االية، وقوهلم توىل إذا عدى بنفسه اقتضى ) قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا -بعضكم ببعض 
ت وجهى كذا أقبلت به معىن الوالية وحصوله يف أقرب املواضع منه يقال وليت مسعي كذا ووليت عيىن كذا وولي

فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  -فلنولينك قبلة ترضاها (عليه، قال اهللا عز وجل 
ومن يتوهلم منكم فإنه (وإذا عدى بعن لفظا أو تقديرا اقتضى معىن االعراض وترك قربه، فمن االول قوله ) شطره
فإن  -إال من توىل وكفر  -فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين (اين قوله ومن الث) ومن يتول اهللا ورسوله -منهم 

وإن تولوا  -فإن توليتم فإمنا على رسولنا البالغ املبني  -وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم  -تولوا فقولوا اشهدوا 
  فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم -فاعلموا أن اهللا موالكم 

وال تولوا عنه وأنتم : (جلسم وقد يكون بترك االصغاء واالئتمار، قال اهللا عز وجلوالتوىل قد يكون با) الفاسقون
وال ترتسموا قول ) واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا(أي ال تفعلوا ما فعل املوصوفون بقوله ) تسمعون

  .بره إذا اهنزمويقال واله د) وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه(من ذكر عنهم 



أي ابنا يكون ) هب ىل من لدنك وليا(وقوله ) ومن يوهلم يومئذ دبره -وإن يقاتلوكم يولوكم االدبار : (وقال تعاىل
  .قيل ابن العم وقيل مواليه) خفت املواىل من ورائي(من أوليائك، وقوله 

  كان صاحلو عباده هم أولياء اهللا كما إذ) من الذل(فيه نفى الوىل بقوله عز جل ) ومل يكن له وىل من الذل(وقوله 

والوىل املطر الذى يلى الومسى، ) ومن يضلل اهللا فلن جتد له وليا(تقدم لكن مواالهتم ليستويل هو تعاىل هبم وقوله 
واملوىل يقال للمعتق واملعتق واحلليف وابن العم واجلار وكل من وىل أمر االخر فهو وليه، ويقال فالن أوىل بكذا أي 

  إن أوىل الناس بإبراهيم للذين -النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم : (قال تعاىل أحرى،
من هذا، معناه العقاب أوىل ) أوىل لك فأوىل: (وقيل) وأولوا االرحام بعضهم أوىل ببعض -فاهللا أوىل هبما  -اتبعوه 

  .لك وبك، وقيل هذا فعل املتعدى مبعىن القرب، وقيل معناه انزجر
الشئ وأوليت الشئ شيئا آخر أي جعلته يليه، والوالء يف العتق هو ما يورث به وهنى عن بيع  ويقال وىل الشئ

  .الوالء وعن هبته، واملواالة بني الشيئني املتابعة
وهنا على  -فما وهنوا ملا أصاهبم  -قال رب إىن وهن العظم مىن (الوهن ضعف من حيث اخللق أو اخللق : وهن
ذلكم  -وال هتنوا وال حتزنوا  -وال هتنوا يف ابتغاء القوم : (زادها ضعفا على ضعف أي كلما عظم يف بطنها) وهن

  ).وأن اهللا موهن كيد الكافرين
وانشقت السماء فهى : (الوهى شق يف االدمي والثوب وحنومها ومنه يقال وهت عزاىل السحاب مبائها، قال: وهى

  .وكل شئ استرخى رباطه فقد وهى) يومئذ واهية
ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء : (مة تذكر للتحسر والتندم والتعجب، تقول وى لعبد اهللا، قال تعاىلوى كل: وى
-  

  .وقيل وى لزيد، وقيل ويك كان ويلك فحذف منه الالم) ويكأنه ال يفلح الكافرون
  .ويل قبح، وقد يستعمل على التحسر، وويس استصغار، وويح ترحم: قال االصمعي: ويل

واد يف جهنم فإنه مل يرد أن ويال يف اللغة هو موضوع هلذا، وإمنا أراد من قال اهللا تعاىل ذلك فيه فقد ومن قال ويل 
ويل  -وويل للكافرين  -فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون : (استحق مقرا من النار وثبت ذلك له

يا ويلنا من بعثنا  -ويل لكل مهزة  -للمطففني ويل  -فويل للذين ظلموا  -فويل للذين كفروا  -لكل أفاك أثيم 
  ).يا ويلنا إنا كنا طاغني -يا ويلنا إنا كنا ظاملني  -

اهلبوط االحندار على سبيل القهر كهبوط احلجر، واهلبوط بالفتح املنحدر، يقال هبطت أنا : كتاب اهلاء هبط
يقال هبطت ) ملا يهبط من خشية اهللا وإن منها: (وهبطت غريى، يكون الالزم واملتعدي على لفظ واحد، قال

  وهبطته
هبطا، وإذا استعمل يف االنسان اهلبوط فعلى سبيل االستخفاف خبالف االنزال، فإن االنزال ذكره تعاىل يف االشياء 

  .الىت نبه على شرفها كإنزال املالئكة والقرآن واملطر وغري ذلك
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها  -م لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضك(واهلبط ذكر حيث نبه على الغض حنو 

تعظيم وتشريف، أال ترى أنه تعاىل قال ) فإن لكم ما سألتم(وليس يف قوله ) اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم -
ويقال هبط املرض ) قلنا اهبطوا منها مجيعا(وقال جل ذكره ) وضربت عليهم الذلة واملسكنة وباؤا بغضب من اهللا(

  .العليل حطه عنه، واهلبيط الضامر من النوق وغريها إذا كان ضمره من سوء غذاء وقلة تفقدحلم 



هبا الغبار يهبو ثار وسطع، واهلبوة كالغربة، واهلباء دقاق التراب وما نبت يف اهلواء فال يبدو إال يف أثناء ضوء : هبا
  ).منبثا فكانت هباءا -فجعلناه هباء منثورا : (الشمس يف الكوة، قال تعاىل

  .اهلجود النوم واهلاجد النائم، وهجدته فتهجد أزلت هجوده حنو مرضته: هجد
أي تيقظ بالقرآن وذلك حث على إقامة الصالة يف الليل ) ومن الليل فتهجد به(ومعناه أيقظته فتيقظ، وقوله 

قى جرانه على االرض متحريا واملتهجد املصلى ليال، وأهجد البعري أل) قم الليل إال قليال نصفه: (املذكور يف قوله
  .للهجود
) واهجروهن يف املضاجع(اهلجر واهلجران مفارقة االنسان غريه إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب، قال تعاىل : هجر

  .فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان) إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا: (كناية عن عدم قرهبن، وقوله تعاىل
  حيتمل الثالثة ومدعو إىل أن يتحرى) م هجرا مجيالواهجره: (وقوله

فحث على ) والرجز فاهجر: (وقوله تعاىل) واهجرين مليا: (أي الثالثة إن أمكنه مع حترى اجملاملة، وكذا قوله تعاىل
  .املفارقة بالوجوه كلها

للفقراء : (وقوله) والذين هاجروا وجاهدوا: (واملهاجرة يف االصل مصارمة الغري ومتاركته، من قوله عز وجل
  املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم

فالظاهر ) فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا -ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا : (وقوله) وأمواهلم
ات منه اخلروج من دار الكفر إىل دار االميان كمن هاجر من مكة إىل املدينة، وقيل مقتضى ذلك هجران الشهو

  .أي تارك لقومي وذاهب إليه) إىن مهاجر إىل رىب(واالخالق الذميمة واخلطايا وتركها ورفضها، وقوله 
" وكذا اجملاهدة تقتضي مع العدى جماهدة النفس كما روى يف اخلرب ) أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها(وقوله 

  .النفس ، وهو جماهدة"رجعتم من اجلهاد االصغر إىل اجلهاد االكرب 
أي كونوا من املهاجرين وال تتشبهوا هبم يف القول دون الفعل، واهلجر الكالم القبيح " هاجروا وال هتجروا " وروى 

  .املهجور لقبحه
وأهجر فالن إذا أتى هبجر من الكالم عن قصد، وهجر املريض إذا أتى ذلك من " وال تقولوا هجرا " وىف احلديث 

وقد يشبه املبالغ يف اهلجر باملهجر فيقال أهجر إذا قصد ذلك، قال ) امرا هتجرونمستكربين به س(غري قصد وقرئ 
  *كما جدة االعراق قال ابن ضرة : الشاعر

عليها كالما جار فيه وأهجرا ورماه هبا جرات كالمه أي فضائح كالمه، وقوله فالن هجرياه كذا إذا أولع بذكره 
مل اهلجري إال يف العادة الذميمة اللهم إال أن يستعمله يف ضده من وهذى به هذيان املريض املهجر، وال يكاد يستع

  .ال يراعى مورد هذه الكلمة عن العرب
واهلجري واهلاجرة الساعة الىت ميتنع فيها من السري كاحلر كأهنا هجرت الناس وهجرت لذلك، واهلجار حبل يشد به 

لزمام، وفحل مهجور أي مشدود به، وهجار القوس الفحل فيصري سببا هلجرانه االبل، وجعل على بناء العقال وا
  .وترها وذلك تشبيه هبجار الفحل

وذلك يصح أن يكون معناه كان هجوعهم قليال ) كانوا قليال من الليل ما يهجعون(النوم ليال، قال : اهلجوع: هجع
شارف لنفيه لقلته، ولقيته من أوقات الليل، وجيوز أن يكون معناه مل يكونوا يهجعون والقليل يعرب به عن النفى وامل

  .بعد هجعة أي بعد نومة وقوهلم رجل هجع كقولك نوم للمستنيم إىل كل شئ



  اهلد هدم له وقع وسقوط شئ: هدد
  وتنشق: (ثقيل، واهلدة صوت وقعه، قال

عيف وهددت البقرة إذا أوقعتها للذبح، واهلد املهدود كالذبح للمذبوح ويعرب به عن الض) االرض وختر اجلبال هدا
واجلبان، وقيل مررت برجل هدك من رجل كقولك حسبك وحتقيقه يهدك ويزعجك وجود مثله، وهددت فالنا 

ما ىل ال أرى : (وهتددته إذا زعزعته بالوعيد، واهلدهدة حتريك الصىب لينام، واهلدهد طائر معروف، قال تعاىل
يدعو بقارعة الطريق * سر الرماة جناحه كهداهد ك: ومجعه هداهد، واهلداهد بالضم واحد، قال الشاعر) اهلدهد

  .اهلدم إسقاط البناء، يقال هدمته هدما: هديال هدم
واهلدم ما يهدم ومنه استعري دم هدم أي هدر، واهلدم بالكسر كذلك لكن اختص بالثوب الباىل ومجعه أهدام، 

  ).هلدمت صوامع: (وهدمت البناء على التكثري، قال تعاىل
  ف ومنه اهلدية وهوادى الوحش أي متقدماهتا اهلادية لغريها،اهلداية داللة بلط: هدى

وخص ما كان داللة هبديت وما كان إعطاء بأهديت حنو أهديت اهلدية وهديت إىل البيت إن قيل كيف جعلت 
قيل ذلك ) ويهديه إىل عذاب السعري -فاهدوهم إىل صراط اجلحيم : (اهلداية داللة بلطف وقد قال اهللا تعاىل

حتية بينهم : * وقول الشاعر) فبشرهم بعذاب أليم: (ه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة يف املعىن كقولهاستعمل في
اهلداية الىت عم جبنسها كل مكلف من العقل : وهداية اهللا تعاىل لالنسان على أربعة أوجه، االول* ضرب وجيع 

ربنا الذى أعطى كل شئ : (احتماله كما قالوالفطنة واملعارف الضرورية الىت أعم منها كل شئ بقدر فيه حسب 
اهلداية الىت جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة االنبياء وإنزال القرآن وحنو ذلك وهو : ، الثاين)خلقه مث هدى

التوفيق الذى خيتص به من اهتدى وهو املعىن بقوله : ، الثالث)وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا: (املقصود بقوله تعاىل
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات : (وقوله) ومن يؤمن باهللا يهد قلبه: (وقوله) والذين اهتدوا زادهم هدى: (تعاىل

  يهديهم
فهدى اهللا الذين آمنوا  -ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى  -والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : (وقوله) رهبم بإمياهنم

سيهديهم ويصلح : (اهلداية يف االخرة إىل اجلنة املعىن بقوله: ، الرابع)واهللا يهدى من يشاء إىل صراط مستقيم -
وهذه اهلدايات االربع مترتبة فإن من ) احلمد هللا الذى هدانا هلذا: (إىل قوله) ونزعنا ما يف صدورهم من غل -باهلم 

  مل حتصل له االوىل ال حتصل له الثانية بل ال يصح تكليفه، ومن مل حتصل له الثانية

حتصل له الثالثة والرابعة، ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثالث الىت قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل ال 
  .له اللذان قبله

مث ينعكس فقد حتصل االوىل وال حيصل له الثاين وال حيصل الثالث، واالنسان ال يقدر أن يهدى أحدا إال بالدعاء 
يهدون  -وإنك لتهدى إىل صراط مستقيم : (وإىل االول أشار بقولهوتعريف الطرق دون سائر أنواع اهلدايات 

وكل هداية ) إنك ال هتدى من أحببت: (أي داع، وإىل سائر اهلدايات أشار بقوله تعاىل) ولكل قوم هاد -بأمرنا 
  ذكر اهللا عز وجل أنه منع الظاملني

، والرابعة الىت هي الثواب يف االخرة وإدخال والكافرين فهى اهلداية الثالثة وهى التوفيق الذى خيتص به املهتدون
ذلك بأهنم (وكقوله ) واهللا ال يهدى القوم الظاملني(إىل قوله ) كيف يهدى اهللا قوما: (اجلنة حنو قوله عز وجل

وكل هداية نفاها اهللا عن النيب صلى اهللا عليه ) استحبوا احلياة الدنيا على االخرة وأن اهللا ال يهدى القوم الكافرين



سلم وعن البشر، وذكر أهنم غري قادرين عليها فهى ما عدا املختص من الدعاء وتعريف الطريق، وذلك كإعطاء و
ولو شاء اهللا  -ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدى من يشاء : (العقل والتوفيق وإدخال اجلنة، كقوله عز ذكره

 -ى هداهم فإن اهللا ال يهدى من يضل إن حترص عل -وما أنت هباد العمى عن ضاللتهم  -جلمعهم على اهلدى 
إنك ال هتدى من أحببت ولكن اهللا يهدى من  -ومن يهد اهللا فما له من مضل  -ومن يظلل اهللا فما له من هاد 

) من يهد اهللا فهو املهتد: (وقوله) أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني: (وإىل هذا املعىن أشار بقوله تعاىل) يشاء
  متحريه هو الذى يوفقه ويهديه إىل طريق اجلنة ال منأي طالب اهلدى و

إن اهللا ال (وقوله ) الظاملني(وىف أخرى ) واهللا ال يهدى القوم الكافرين: (ضاده فيتحرى طريق الضالل والكفر كقوله
الكاذب الكفار هو الذى ال يقبل هدايته، فإن ذلك راجع إىل هذا وإن مل يكن لفظه ) يهدى من هو كاذب كفار

وعا لذلك، ومن مل يقبل هدايته مل يهده، كقولك من مل يقبل هدييت مل أهد له ومن مل يقبل عطييت مل أعطه، ومن موض
أفمن يهدى : (وقوله) الفاسقني(وىف أخرى ) واهللا ال يهدى القوم الظاملني(رغب عىن مل أرغب فيه، وعلى هذا النحو 

أي ال يهدى غريه ولكن يهدى " يهدى إال أن يهدى " قرئ  وقد) إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال يهدى إال أن يهدى
أي ال يعلم شيئا وال يعرف أي ال هداية له ولو هدى أيضا مل يهتد الهنا موات من حجارة وحنوها، وظاهر اللفظ أنه 

منا هي وإ) إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم(إذا هدى اهتدى الخراج الكالم أهنا أمثالكم كما قال تعاىل 
  .أموات

  ويعبدون من: (وقال يف موضع آخر

  وقوله عزوجل) دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واالرض شيئا وال يستطيعون
فذلك إشارة إىل ما عرف من طريق اخلري ) وهدينامها الصراط املستقيم -وهديناه النجدين  -إنا هديناه السبيل (

إنك ال  -فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة : (ل والشرع وكذا قولهوالشر وطريق الثواب والعقاب بالعق
فهو إشارة إىل التوفيق امللقى يف الروع فيما ) ومن يؤمن باهللا يهد قلبه -هتدى من أحببت ولكن اهللا يهدى من يشاء 
بنفسه وىف مواضع  وعدى اهلداية يف مواضع) والذين اهتدوا زادهم هدى: (يتحراه االنسان وإياه عىن بقوله عزوجل

واجتبيناهم وهديناهم إىل  -ومن يعتصم باهللا فقد هدى إىل صراط مستقيم : (بالالم وىف مواضع بإىل، قال تعاىل
هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك : (وقال) أفمن يهدى إىل احلق أحق أن يتبع: (وقال) صراط املستقيم

اهدنا الصراط  -وهدينامها الصراط املستقيم  -ستقيما وهلديناهم صراطا م: (وما عدى بنفسه حنو) فتخشى
ويهديهم إليه صراطا  -أفأنت هتدى العمى  -وال ليهديهم طريقا  -أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا  -املستقيم 
  ).مستقيما

  وملا كانت اهلداية والتعليم يقتضى
تعليم فإنه مىت حصل البذل من اهلادى واملعلم ومل تعريفا من املعرف، وتعرفا من املعرف، وهبما مت اهلداية وال: شيئني

حيصل القبول صح أن يقال مل يهد ومل يعلم اعتبارا بعدم القبول وصح أن يقال هدى وعلم اعتبارا ببذله، فإذا كان 
كذلك صح أن يقال إن اهللا تعاىل مل يهد الكافرين والفاسقني من حيث إنه مل حيصل القبول الذى هو متام اهلداية 

  .لتعليم، وصح أن يقال هداهم وعلمهم من حيث إنه حصل البذل الذى هو مبدأ اهلدايةوا
وعلى الثاين قوله ) والكافرين -واهللا ال يهدى القوم الظاملني : (فعلى االعتبار باالول يصح أن حيمل قوله تعاىل

قبول املفيد فيقال، هداه اهللا واالوىل حيث مل حيصل ال) وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى: (عزوجل
وإهنا لكبرية إال على : (إىل قوله) هللا املشرق واملغرب يهدى من يشاء: (االية، وقوله) وأما مثود: (فلم يهتد كقوله



وهلديناهم صراطا  -اهدنا الصراط املستقيم (فهم الذين قبلوا هداه، واهتدوا به، وقوله تعاىل ) الذين هدى اهللا
  عىن به اهلداية العامة الىت هي العقل وسنة االنبياء وأمرنا أن نقول ذلك بألسنتنا فقد قيل) مستقيما

إن : (وإن كان قد فعل ليعطينا بذلك ثوابا كما أمرنا أن نقول اللهم صل على حممد وإن كان قد صلى عليه بقوله
تهواء الشهوات، وقيل هو وقيل إن ذلك دعاء حبفظنا عن استغواء الغواة واس) اهللا ومالئكته يصلون على النيب
  والذين اهتدوا زادهم: (سؤال للتوفيق املوعود به يف قوله

فإنه ) وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا: (وقيل سؤال للهداية إىل اجلنة يف االخرة وقوله عزوجل) هدى
  ).والذين اهتدوا زادهم هدى(يعىن به من هداه بالتوفيق املذكور يف قوله عزوجل 

دى واهلداية يف موضوع اللغة واحد لكن قد خص اهللا عزوجل لفظة اهلدى مبا تواله وأعطاه واختص هو به دون واهل
فإما يأتينكم مىن هدى فمن  -وهدى للناس  -أولئك على هدى من رهبم  -هدى للمتقني (ما هو إىل االنسان حنو 

إن حترص  -ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى  -وهدى وموعظة للمتقني  -قل إن هدى اهللا هو اهلدى  -تبع هداى 
  ).أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى -على هداهم فإن اهللا ال يهدى من يضل 

وهو الذي : (واالهتداء خيتص مبا يتحراه االنسان على طريق االختيار إما يف االمور الدنيوية أو االخروية قال تعاىل
 املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال يهتدون إال(وقال ) جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا

فال ختشوهم : (وقال) وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون(ويقال ذلك لطلب اهلداية حنو ) سبيال
  ).به فقد اهتدوافإن آمنوا مبثل ما آمنتم  -فإن أسلموا فقد اهتدوا  -واخشوين والمت نعميت عليكم ولعلكم هتتدون 

تنبيها أهنم ال يعلمون بأنفسهم ) أولو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا وال يهتدون(ويقال املهتدى ملن يقتدى بعامل حنو 
فإن االهتداء ههنا يتناول وجوه ) فمن اهتدى فإمنا يهتدى لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها(وال يقتدون بعامل وقوله 

وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل (ن االقتداء ومن حتريها، وكذا قوله االهتداء من طلب اهلداية وم
فمعناه مث أدام طلب اهلداية ومل يفتر عن ) وإىن لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى(وقوله ) فهم ال يهتدون

  حتريه ومل يرجع إىل
  .املعصية
أي الذين حتروا هدايته وقبلوها وعملوا هبا، وقال ) ك هم املهتدونوأولئ(إىل قوله ) الذين إذا أصابتهم مصيبة(وقوله 

  ).وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون(خمربا عنهم 
  .واهلدى خمتص مبا يهدى إىل البيت
صرمت فما فإن أح: (ويقال لالنثى هدى كأنه مصدر وصف به، قال اهللا تعاىل: قال االخفش والواحدة هدية، قال

  ).واهلدى معكوفا -واهلدى والقالئد  -هديا بالغ الكعبة  -استيسر من اهلدى 
بل أنتم هبديتكم  -وإىن مرسلة إليهم هبدية : (واهلدية خمتصة باللطف الذى يهدى بعضنا إىل بعض، قال تعاىل

  واملهدى الطبق الذى يهدى عليه، واملهداء) تفرحون

واهلدى يقال يف اهلدى، وىف العروس يقال * وإنك مهداء اخلنا نطف احلشا : * عرمن يكثر إهداء اهلدية، قال الشا
هديت العروس إىل زوجها، وما أحسن هدية فالن وهديه أي طريقته، وفالن يهادى بني اثنني إذا مشى بينهما 

  معتمدا عليهما،
  .وهتادت املرأة إذا مشت مشى اهلدى



وهرع برحمه فتهرع ) وجاءه قومه يهرعون إليه: (يف، قال اهللا تعاىليقال هرع وأهرع ساقه سوقا بعنف وختو: هرع
  .إذا أشرعه سريعا، واهلرع السريع املشى والبكاء، قيل واهلريع واهلرعة القملة الصغرية

  .قيل مها امللكان) وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت: (قال تعاىل: هرت
بدل ) ولكن الشياطني(االنس أو اجلن وجعلهما نصبا بدال من قوله تعاىل  وقال بعض املفسرين مها امسا شيطانني من

  .البعض من الكل كقولك القوم قالوا إن كذا زيد وعمرو
  .واهلرت سعة الشدق، يقال فرس هريت الشدق وأصله من هرت ثوبه إذا مزقه ويقال اهلريت املرأة املفضاة

  .ربهرون اسم أعجمى ومل يرد يف شئ من كالم الع: هرن
وهزى إليك جبذع النخلة : (اهلز التحريك الشديد، يقال هززت الرمح فاهتز وهززت فالنا للعطاء، قال تعاىل: هزز

  فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت: (واهتز النبات إذا حترك لنضارته، قال تعاىل) فلما رآها هتتز -
  .خفيف: زواهتز الكوكب يف انقضاضه وسيف هزهاز وماء هزهز ورجل هزه) وربت
  .اهلزل كل كالم ال حتصيل له وال ربع تشبيها باهلزال) إنه لقول فصل وما هو باهلزل(قال : هزل
وإذا علم من  -اختذوها هزوا ولعبا (اهلزء مزح يف خفية وقد يقال ملا هو كاملزح، فمما قصد به املزح قوله : هزؤ

 -وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزوا  - وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا -آياتنا شيئا اختذها هزوا 
، فقد عظم تبكيتهم ونبه على خبثهم من حيث إنه وصفهم بعد العلم )وال تتخذوا آيات اهللا هزوا -أتتخذنا هزوا 

هبا، والوقوف على صحتها بأهنم يهزءون هبا، يقال هزئت به واستهزأت، واالستهزاء ارتياد اهلزؤ وإن كان قد يعرب 
  .تعاطى اهلزؤ، كاالستجابة يف كوهنا ارتيادا لالجابة، وإن كان قد جيرى جمرى االجابة به عن
ما يأتيهم من رسول إال كانوا  -وحاق هبم ما كانوا به يستهزءون  -قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزءون (قال 

  واالستهزاء من اهللا يف) رسل من قبلكولقد استهزئ ب -إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا  -به يستهزءون 
  احلقيقة ال يصح كما ال يصح من اهللا اللهو واللعب،

  .تعاىل اهللا عنه
  .أي جيازيهم جزاء اهلزؤ) اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون: (وقوله

ه اغترارهم باهلزؤ، ومعناه أنه أمهلهم مدة مث أخذهم مغافصة فسمى إمهاله إياهم استهزاء من حيث إهنم اغتروا ب
فيكون ذلك كاالستدراج من حيث ال يعلمون، أو الهنم استهزءوا فعرف ذلك منهم فصار كأنه يهزأ هبم كما قيل 

  .من خدعك وفطنت له ومل تعرفه فاحترزت منه فقد خدعته
: ليهم فذلك قولهأن املستهزئني يف الدنيا يفتح هلم باب من اجلنة فيسرعون حنوه فإذا انتهوا إليه سد ع: وقد روى

  ).سخر اهللا منهم وهلم عذاب أليم(وعلى هذه الوجوه قوله عزوجل ) فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون(
أصل اهلزم غمز الشئ اليابس حىت ينحطم كهزم الشن، وهزم القثاء والبطيخ ومنه اهلزمية النه كما يعرب عنه : هزم

وأصابته ) جند ما هنالك مهزوم من االحزاب -فهزموهم بإذن اهللا (بذلك يعرب عنه باحلطم والكسر، قال تعاىل 
  :هازمة الدهر أي كاسرة كقوهلم

  .فاقرة، وهزم الرعد تكسر صوته، واملهزام عود جيعل الصبيان يف رأسه نارا فيلعبون به كأهنم يهزمون به الصبيان
  .ويقولون للرجل الطبع هزم واهتزم

  .ويقع على الشئ اللني كهش الورق أي خبطه بالعصااهلش يقارب اهلز يف التحريك : هشش
وهش الرغيف يف التنور يهش وناقة هشوش لينة غزيرة اللنب، وفرس هشوش ) وأهش هبا على غنمي: (قال تعاىل



  .ضد الصلود، والصلود الذى ال يكاد يعرق
  .ورجل هش الوجه طلق احمليا، وقد هششت، وهش للمعروف يهش وفالن ذوهشاش

يقال ) فكانوا كهشيم احملتظر -فأصبح هشيما تذروه الرياح : (كسر الشئ الرخو كالنبات قال تعاىلاهلشم : هشم
ورجال مكة مسنتون عجاف * عمرو العال هشم الثريد لقومه : هشم عظمه ومنه هشمت اخلبز، قال الشاعر

شم فالن على فالن تعطف واهلامشة الشجة هتشم عظم الرأس، واهتشم كل ما يف ضرع الناقة إذا احتلبه ويقال هت
  اهلضم شدخ ما فيه رخاوة، يقال: هضم

أي داخل بعضه ) وخنل طلعها هضيم: (هضمته فاهنضم وذلك كالقصبة املهضومة الىت يزمر هبا ومزمار مهضم، قال
يف بعض كأمنا شدخ، واهلاضوم ما يهضم الطعام وبطن هضوم وكشح مهضم وامرأة هضيمة الكشحني واستعري 

  ).فال خياف ظلما وال هضما: (، قال تعاىلاهلضم للظلم
  مهطعني: (هطع الرجل ببصره إذا صوبه، وبعري مهطع إذا صوب عنقه، قال: هطع

اهلالل القمر يف أول ليلة والثانية، مث يقال له : هلل) مهطعني إىل الداع -مقنعي رؤوسهم ال يرتد إليهم طرفهم 
وقد كانوا ) يسئلونك عن االهلة قل هي مواقيت للناس واحلج: (تعاىلالقمر وال يقال له هالل ومجعه أهلة، قال اهللا 

  .سألوه عن علة هتلله وتغريه
وشبه به يف اهليئة السنان الذى يصاد به وله شعبتان كرمى اهلالل، وضرب من احليات واملاء املستدير القليل يف 

  .ى، واستهل طلب رؤيتهأسفل الركى وطرف الرحا، فيقال لكل واحد منهما هالل، وأهل اهلالل رؤ
  مث قد يعرب عن االهالل باالستهالل حنو

: االجابة واالستجابة، واالهالل رفع الصوت عند رؤية اهلالل مث استعمل لكل صوت وبه شبه إهالل الصىب، وقوله
تهلل أن أي ما ذكر عليه غري اسم اهللا وهو ما كان يذبح الجل االصنام، وقيل االهالل وال) وما أهل به لغري اهللا(

يقول ال إله إال اهللا، ومن هذه اجلملة ركبت هذه اللفظة كقوهلم التبسمل والبسملة، والتحولق واحلوقلة إذا قال 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، وال حول وال قوة إال باهللا، ومنه االهالل باحلج، وهتلل السحاب بربقه تالال ويشبه يف ذلك 

  .شعر مهلهلباهلالل، وثوب مهلل سخيف النسج ومنه 
قل هل عندكم من : (هل حرف استخبار، إما على سبيل االستفهام وذلك ال يكون من اهللا عزوجل قال تعاىل: هل

  ).هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا(وإما على التقرير تنبيها أو تبكيتا أو نفيا حنو ) علم فتخرجوه لنا
  .كل ذلك تنبيه على النفى) فطور فارجع البصر هل ترى من -هل تعلم له مسيا (وقوله 

  هل -هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة  -هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة : (وقوله تعاىل
قيل ذلك تنبيه على قدرة اهللا، ) هل هذا إال بشر مثلكم -هل جيزون إال ما كانوا يعملون  -ينظرون إال الساعة 
  .تهوختويف من سطو

وهالك ) هلك عىن سلطانيه: (افتقاد الشئ عنك وهو عند غريك موجود كقوله تعاىل: اهلالك على ثالثة أوجه: هلك
  .ويقال هلك الطعام) ويهلك احلرث والنسل: (الشئ باستحالة وفساد كقوله

مل يذكر اهللا املوت و) وما يهلكنا إال الدهر(وقال تعاىل خمربا عن الكفار ) إن امرؤ هلك(املوت كقوله : والثالث
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف : (بلفظ اهلالك حيث مل يقصد الذم إال يف هذا املوضع وىف قوله

وذلك لفائدة خيتص ذكرها مبا بعد هذا ) شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال



  .الكتاب
  عدمه رأسا وذلك املسمى فناء املشار إليه بقولهبطالن الشئ من العامل و: والرابع

وما يهلكون إال أنفسهم وما (ويقال للعذاب واخلوف والفقر اهلالك وعلى هذا قوله ) كل شئ هالك إال وجهه(
  وكم أهلكنا قبلهم -يشعرون 
لكنا مبا فعل أهت -أفتهلكنا مبا فعل املبطلون  -وكأين من قرية أهلكناها  -وكم من قرية أهلكناها  -من قرن 

  ).السفهاء منا
ال شر كشر : " هو اهلالك االكرب الذى دل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله) فهل يهلك إال القوم الفاسقون: (وقوله

: واهللك بالضم االهالك، والتهلكة ما يؤدى إىل اهلالك، قال تعاىل) ما شهدنا مهلك أهله: (، وقوله تعاىل"بعده النار 
مريضات أو بات التهادى : وامرأة هلو ك كأهنا تتهالك يف مشيها كما قال الشاعر) يديكم إىل التهلكةوال تلقوا بأ(

ختاف على أحشائها أن تقطعا وكىن باهللوك عن الفاجرة لتمايلها، واهلالكي كان حدادا من قبيلة هالك * كأمنا 
  .فسمى كل حداد هالكيا، واهللك الشئ اهلالك

أحدمها أن أصله هامل من قوهلم ملمت الشئ أي أصلحته فحذف ألفها فقيل : وفيه قوالن هلم دعاء إىل الشئ: هلم
والقائلني الخواهنم هلم : (هلم، وقيل أصله هل أم كأنه قيل هل لك يف كذا أمه أي قصده فركبا، قال عز وجل

  فمنهم من تركه على) إلينا
  .ما وهلموا وهلمي وهلممنحالته يف التثنية واجلمع وبه ورد القرآن، ومنهم من قال هل

اهلم احلزن الذى يذيب االنسان، يقال مهمت الشحم فاهنم واهلم ما مهمت به يف نفسك وهو االصل ولذا قال : مهم
إذ  -ولقد مهت به وهم هبا  -إذ هم قوم أن يبسطوا : (قال اهللا تعاىل* ومهك ما مل متضه لك منصب : * الشاعر

) ومهت كل أمة برسوهلم -ومهوا بإخراج الرسول  -ومهوا مبا مل ينالوا  -نهم هلمت طائفة م -مهت طائفتان منكم 
ويقال هذا رجل مهك من رجل، ) وطائفة قد أمهتهم أنفسهم: (وأمهين كذا أي محلين على أن أهم به، قال اهللا تعاىل

  .ومهتك من رجل كما تقول ناهيك من رجل
  .، قد مهه العمر أي أذابهواهلوام حشرات االرض، ورجل هم وامرأة مهة أي كبري

) وترى االرض هامدة: (يقال مهدت النار طفئت ومنه أرض هامدة ال نبات فيها ونبات هامد يابس، قال تعاىل: مهد
واالمهاد االقامة باملكان كأنه صار ذا مهد، وقيل االمهاد السرعة فإن يكن ذلك صحيحا فهو كاالشكاء يف كونه 

  باتتارة الزالة الشكوى وتارة الث
  .الشكوى

ومهر ما يف الضرع ) ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر: (اهلمر صب الدمع واملاء، يقال مهره فاهنمر قال تعاىل: مهر
  حلبه كله،

  .ومهر الرجل يف الكالم، وفالن يهامر الشئ أي جيرفه، ومنه مهر له من ماله أعطاه، واهلمرية العجوز
مهاز مشاء : ( كفى ومنه اهلمز يف احلرف ومهز االنسان اغتيابه، قال تعاىلاهلمز كالعصر، يقال مهزت الشئ يف: مهز
وإن اغتيب فأنت اهلامز : * وقال الشاعر) ويل لكل مهزة ملزة(يقال رجل هامز ومهاز ومهزة، قال تعاىل ) بنميم

  ).وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني: (وقال تعاىل* اللمزه 
  ).فال تسمع إال مهسا: (االقدام أخفى ما يكون من صوهتا، قال تعاىلاهلمس الصوت اخلفى ومهس : مهس



هنا يقع إشارة إىل الزمان واملكان القريب، واملكان أملك به، يقال هنا وهناك وهنالك كقولك ذا وذاك وذلك، : هنا
  :قال اهللا تعاىل

هنالك الوالية  -لى املؤمنون هنالك ابت -هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت  -إنا ههنا قاعدون  -جند ما هنالك (
  ).فغلبوا هنالك -هللا احلق 

سيكون " هن كناية عن الفرج وغريه مما يستقبح ذكره وىف فالن هنات أي خصال سوء وعلى هذا ما روى : هن
  ).إنا ههنا قاعدون: (، قال تعاىل"هنات 
هنئ الطعام فهو هنئ، قال عز وجل اهلنئ كل ما ال يلحق فيه مشقة وال يعقب وخامة وأصله يف الطعام يقال : هنأ

، واهلناء ضرب من )كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون -كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم  -فكلوه هنيئا مريئا (
  .القطران، يقال هنأت االبل فهى مهنوءة

إنا هدنا : (ال تعاىلاهلود الرجوع برفق ومنه التهويد وهو مشى كالدبيب وصار اهلود يف التعارف التوبة، ق: هود
يهود يف االصل من قوهلم هدنا إليك، وكان اسم مدح مث صار بعد نسخ شريعتهم : أي تبنا، قال بعضهم) إليك

  من أنصارى(الزما هلم وإن مل يكن فيه معىن املدح كما أن النصارى يف االصل من قوله 
  .مث صار الزما هلم بعد نسخ شريعتهم) إىل اهللا

واالسم العلم ) إن الذين آمنوا والذين هادوا: (ا حترى طريقة اليهود يف الدين، قال اهللا عز وجلويقال هاد فالن إذ
قد يتصور منه معىن ما يتعاطاه املسمى به أي املنسوب إليه مث يشتق منه حنو قوهلم تفرعن فالن وتطفل إذا فعل فعل 

هتود يف مشيه إذا مشى مشيا رفيقا تشبيها فرعون يف اجلور، وفعل طفيل يف إتيان الدعوات من غري استدعاء، و
باليهود يف حركتهم عند القراءة، وكذا هود الرائض الدابة سريها برفق، وهود يف االصل مجع هائد أي تائب وهو 

  .اسم نىب عليه السالم
  يقال هار البناء وهتور إذا سقط حنو: هار
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يقال بئر هائر وهار وهار ومهار، ويقال اهنار " هار " وقرئ ) على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم(اهنار، قال 
فالن إذا سقط من مكان عال، ورجل هار وهائر ضعيف يف أمره تشبيها بالبئر اهلائر، وهتور الليل اشتد ظالمه، 

  .ذهب أكثره، وقيل هتري، وقيل هتريه فهذا من الياء، ولو كان من الواو لقيل هتوره وهتور الشتاء
أي هتيأت لك، ويقال هيت به وهتيت إذا قالت هيت لك، قال اهللا ": هيت لك " هيت قريب من هلم وقرئ : هيت
ليس يف : ل الفراءقا) قل هاتوا برهانكم(يقال هات وهاتيا وهاتوا، قال تعاىل : هات) وقالت هيت لك: (تعاىل

  .كالمهم هاتيت وإمنا ذلك يف ألسن اخلربة، قال وال يقال ال هتات
  .وقال اخلليل املهاتاة واهلتاء مصدر هات

هيهات هيهات ملا : (هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشئ، يقال هيهات هيهات وهيهاتا ومنه قوله عز وجل: هيهات
  ).توعدون

ال غريه غلط الزجاج واستهواه الالم فإن تقديره بعد االمر والوعد ملا توعدون البعد ملا توعدون، وق: قال الزجاج
  .هيهات بالكسر، مجع هيهات بالفتح: هيهات وهيهات وهيهاتا وهيها، وقال الفسوى: أي الجله، وىف ذلك لغات

فيها  وأهيجت االرض صار) مث يهيج فتراه مصفرا: (يقال هاج البقل يهيج اصفر وطاب، قال عز وجل: هاج
  :كذلك، وهاج الدم والفحل هيجا وهياجا وهيجت الشر واحلرب واهليجاء احلرب وقد يقصر، وهيجت البعري

  .أثرته
) فشاربون شرب اهليم(يقال رجل هيمان وهائم شديد العطش، وهام على وجهه ذهب ومجعه هيم، قال : هيم

أي ) أمل ترأهنم يف كل واد يهيمون(العشق، قال واهليام داء يأخذ االبل من العطش ويضرب به املثل فيمن اشتد به 
يف كل نوع من الكالم يغلون يف املدح والذم وسائر االنواع املختلفات، ومنه اهلائم على وجهه املخالف للقصد 

الذاهب على وجهه، وهام ذهب يف االرض واشتد عشقه وعطش، واهليم االبل العطاش وكذلك الرمال تبتلع املاء، 
  .رمل اليابس، كأن به عطشاواهليام من ال

وعباد الرمحن : (اهلوان على وجهني، أحدمها تذلل االنسان يف نفسه ملا ال يلحق به غضاضة فيمدح به حنو قوله: هان
أن يكون : الثاين" املؤمن هني لني " وحنو ما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ) الذين ميشون على االرض هونا
  .يذم بهمن جهة متسلط مستخف به ف

  -فأخذهتم صاعقة العذاب اهلون  -فاليوم جتزون عذاب اهلون : (وعلى الثاين قوله تعاىل

ويقال ) ومن يهن اهللا فما له من مكرم -فأولئك هلم عذاب مهني  -وهلم عذاب مهني  -وللكافرين عذاب مهني 
  .هان االمر على فالن سهل

واهلاوون فاعول من اهلون وال يقال هاون النه ) حتسبونه هيناو -وهو أهون عليه  -هو على هني : (قال اهللا تعاىل
  .ليس يف كالمهم فاعل

  .اهلوى ميل النفس إىل الشهوة: هوى
ويقال ذلك للنفس املائلة إىل الشهوة، وقيل مسى بذلك النه يهوى بصاحبه يف الدنيا إىل كل داهية وىف االخرة إىل 



قيل هو مثل قوهلم هوت أمه أي ثكلت ) فأمه هاوية: (ه عز وجلاهلاوية، واهلوى سقوط من علو إىل سفل، وقول
) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا(أي خالية كقوله ) وأفئدهتم هواء(وقيل معناه مقره النار، واهلاوية هي النار، وقيل 
وقوله ) هواه واتبع -وال تتبع اهلوى  -أفرأيت من اختذ إهله هواه (وقد عظم اهللا تعاىل ذم اتباع اهلوى فقال تعاىل 

فإمنا قاله بلفظ اجلمع تنبيها على أن لكل واحد هوى غري هوى االخر، مث هوى كل واحد ) ولئن اتبعت أهواءهم(
  ال يتناهى، فإذا اتباع أهوائهم هناية الضالل

وى أي محلته على اتباع اهل) كالذى استهوته الشياطني -وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون : (واحلرية، وقال عزوجل
 -وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل اهللا  -قل ال أتبع أهواءكم قد ضللت  -وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا (

: * واهلوى ذهاب يف احندار، واهلوى ذهاب يف ارتفاع، قال الشاعر) ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا
إذ هي ) وأفئدهتم هواء: (لسماء، وقد محل على ذلك قولهواهلواء ما بني االرض وا* يهوى حمارمها هوى االجدل 

  .مبنزلة اهلواء يف اخلالء
: ورأيتهم يتهاوون يف املهواة أي يتساقطون بعضهم يف أثر بعض، وأهواه أي رفعه يف اهلواء وأسقطه، قال تعاىل

  ).واملؤتفكة أهوى(
أىن أخلق : (لكن يف احملسوس أكثر، قال تعاىل اهليئة احلالة الىت يكون عليها الشئ حمسوسة كانت أو معقولة: هيأ

وهيئ : (واملهايأة ما يتهيأ القوم له فيتراضون عليه على وجه التخمني، قال تعاىل) لكم من الطني كهيئة الطري بإذىن
  وقيل هياك أن تفعل كذا مبعىن) ويهيئ لكم من أمركم مرفقا -لنا من أمرنا رشدا 
ها للتنبيه يف قوهلم هذا وهذه وقد ركب مع ذا وذه وأوالء : ها* حنواء العنق هياك هياك و: * إياك، قال الشاعر

ها  -ها أنتم هؤالء حاججتم : (استفهام، قال تعاىل) ها أنتم: (حىت صار معها مبنزلة حرف منها، وها يف قوله تعاىل
  ال إىل -مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم  -هؤالء جادلتم  -أنتم أوالء حتبوهنم 

وها كلمة يف معىن االخذ وهو نقيض هات أي أعط، يقال هاؤم وهاؤما وهاؤموا وفيه لغة ) وال إىل هؤالء هؤالء
هاؤم : (هاء، وهاآ، وهاؤا، وهائى، وهأن، حنو خفن وقيل هاك، مث يثىن الكاف وجيمع ويؤنث قال تعاىل: أخرى

ف، وقيل هاين يهاىن مثل نادى ينادى، وقيل وقيل هذه أمساء االفعال، يقال هاء يهاء حنو خاف خيا) اقرءوا كتابيه
  .إهاء حنو إخال

يبس الشئ ييبس، واليبس يابس النبات وهو ما كان فيه رطوبة فذهبت، واليبس املكان يكون فيه : كتاب الياء يبس
  ماء فيذهب، قال

  .وااليبسان ما ال حلم عليه من الساقني إىل الكعبني) فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا: (تعاىل
 -أمل جيدك يتيما فآوى : (اليتم انقطاع الصىب عن أبيه قبل بلوغه وىف سائر احليوانات من قبل أمه، قال تعاىل: يتم

) ويسئلونك عن اليتامى -إن الذين يأكلون أموال اليتامى  -وآتوا اليتامى أمواهلم (ومجعه يتامى ) ويتيما وأسريا
أنه انقطع مادهتا الىت خرجت منها وقيل بيت يتيم تشبيها بالدرة  وكل منفرد يتيم، يقال درة يتيمة تنبيها على

  .اليتيمة
  .اليد اجلارحة، أصله يدى لقوهلم يف مجعه أيد ويدى: يد

وأفعل يف مجع فعل أكثر حنو أفلس وأكلب، وقيل يدى حنو عبد وعبيد، وقد جاء يف مجع فعل حنو أزمن وأجبل، قال 
وقوهلم يديان على أن ) أم هلم أيد يبطشون هبا -أيديهم فكف أيديهم عنكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم (تعاىل 



أصله يدى على وزن فعل، ويديته ضربت يده، واستعري اليد للنعمة فقيل يديت إليه أي أسديت إليه، وجتمع على 
  .أياد، وقيل يدى

  *فإن له عندي يديا وأنعما : * قال الشاعر
إال أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة : (فالن أي يف حوزه وملكه، قالوللحوز وامللك مرة يقال هذا يف يد 

  .وقوهلم وقع يف يدى عدل) النكاح
  .وللقوة مرة، يقال لفالن يد على كذا وما ىل بكذا يد وما ىل به يدان

م يد ال تستصيع من االمور يدان وشبه الدهر فجعل له يد يف قوهل* فاعمد ملا تعلو فما لك بالذى : قال الشاعر
ملا له من القوة، ومنه قيل أنا يدك ويقال * بيد الشمال زمامها : * الدهر ويد املسند وكذلك الريح يف قول الشاعر

  .وضع يده يف كذا إذا شرع فيه
  .ويده مطلقة عبارة عن إيتاء النعيم، ويد مغلولة عبارة عن إمساكها

  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة(وعلى ذلك قيل 

إذ أيدتك (ويقال نفضت يدى عن كذا أي خليت، وقوله عزوجل ) ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتانغلت أيديهم 
فنسبته إىل أيديهم تنبيه على أهنم اختلقوه وذلك ) فويل هلم مما كتبت أيديهم(أي قويت يدك، وقوله ) بروح القدس

  كنسبة القول إىل
  .ها على اختالفهمتنبي) ذلك قوهلم بأفواههم: (أفواههم يف قوله عزوجل

  .إشارة إىل القوة املوجودة هلم) أوىل االيدى واالبصار: (وقوله) بطشون هباأم هلم أيد ي: (وقوله
  .أي القوة) واذكر عبدنا داود ذا االيد(وقوله 
  .أي يعطون ما يعطون عن مقابلة نعمة عليهم يف مقارهتم) حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون(وقوله 

  .بأن أيديكم فوق أيديهم أي يلتزمون الذل يف االعراب حال وقيل بل اعتراف) عن يد(وموضع قوله 
وخذ كذا أثر ذى يدين، ويقال فالن يد فالن أي وليه وناصره، ويقال الولياء اهللا هم أيدى اهللا وعلى هذا الوجه 

فإذا يده عليه الصالة والسالم يد اهللا وإذا ) إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم: (قال عز وجل
ال يزال العبد يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه، فإذا " ن يده فوق أيديهم فيد اهللا فوق أيديهم، ويؤيد ذلك ما روى كا

وقوله ) مما عملت أيدينا(وقوله تعاىل " أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الىت يبطش هبا 
  الذى فعبارة عن توليه خللقه باختراعه) ملا خلقت بيدى(

  .ليس إال له عز وجل
وخص لفظ اليد ليتصور لنا املعىن إذ هو أجل اجلوارح الىت يتوىل هبا الفعل فيما بيننا ليتصور لنا اختصاص املعىن ال 

لنتصور منه تشبيها، وقيل معناه بنعميت الىت رشحتها هلم، والباء فيه ليس كالباء يف قوهلم قطعته بالسكني بل هو 
أي معه سيفه، معناه خلقته ومعه نعمتاي الدنيوية واالخروية اللتان إذا رعامها بلغ هبما السعادة كقوهلم خرج بسيفه 

  .الكربى
وملا : (أي نصرته ونعمته وقوته، ويقال رجل يدى وامرأة يدية أي صناع وأما قوله تعاىل) يد اهللا فوق أيديهم(وقوله 

رة عن املتحسر أو عمن يقلب كفيه كما قال عز وجل أي ندموا، يقال سقط يف يده وأسقط عبا) سقط يف أيديهم
أي كفوا عما أمروا بقبوله من احلق، يقال ) فردوا أيديهم يف أفواههم(وقوله ) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها(

رد يده يف فمه أي أمسك ومل جيب، وقيل ردوا أيدى االنبياء يف أفواههم أي قالوا ضعوا أناملكم على أفواهكم 



  .توا، وقيل ردوا نعم اهللا بأفواههم بتكذيبهمواسك
  :اليسر ضد العسر، قال تعاىل: يسر

  وسنقول له من أمرنا -سيجعل اهللا بعد عسر يسرا  -يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر (

ا ما فاقرءو -فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدى (وتيسر كذا واستيسر أي تسهل، قال ) فاجلاريات يسرا -يسرا 
ولقد يسرنا القرآن : (أي تسهل وهتيأ، ومنه أيسرت املرأة وتيسرت يف كذا أي سهلته وهيأته، قال تعاىل) تيسر منه

فهذا وإن كان ) فسنيسره للعسرى -فسنيسره لليسرى (واليسرى السهل، وقوله ) فإمنا يسرناه بلسانك -للذكر 
السهل، قال : واليسري وامليسور) شرهم بعذاب أليمفب(قد أعاره لفظ التيسري فهو على حسب ما قال عز وجل 

يضاعف هلا العذاب ضعفني (واليسري يقال يف الشئ القليل، فعلى االول حيمل قوله ) فقل هلم قوال ميسورا: (تعاىل
) وما تلبثوا هبا إال يسريا(وعلى الثاين حيمل قوله ) إن ذلك على اهللا يسري(وقوله ) وكان ذلك على اهللا يسريا

  .يسرة واليسار عبارة عن الغىنوامل
واليسار أخت اليمني، وقيل اليسار بالكسر، واليسرات القوائم اخلفاف، ومن اليسر ) فنظرة إىل ميسرة: (قال تعاىل
  .امليسر
فما استيأسوا : (اليأس انتفاء الطمع، يقال يئس واستيأس مثل عجب واستعجب وسخر واستسخر، قال تعاىل: يأس

وقوله ) إنه ليؤوس كفور -قد يئسوا من االخرة كما يئس الكفار  -ىت إذا استيأس الرسل ح -منه خلصوا جنيا 
قيل معناه أفلم يعلموا ومل يرد أن اليأس موضوع يف كالمهم للعلم وإمنا قصد أن يأس ) أفلم ييأس الذين آمنوا(

  .ضى ثبوت حصول علمهمالذين آمنوا من ذلك يقتضى أن حيصل بعد العلم بانتفاء ذلك فإذا ثبوت يأسهم يقت
اليقني من صفة العلم فوق املعرفة والدراية وأخواهتا، ويقال علم يقني وال يقال معرفة يقني، وهو سكون الفهم : يقني

مع ثبات احلكم، وقال علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني وبينها فروق مذكورة يف غري هذا الكتاب، يقال استيقن 
وقوله عز ) لقوم يوقنون -وىف االرض آيات للموقنني  -ن إال ظنا وما حنن مبستيقنني إن نظ: (وأيقن، قال تعاىل

  .أي ما قتلوه قتال تيقنوه بل إمنا حكموا ختمينا وومها) وما قتلوه يقينا(وجل 
  )فألقيه يف اليم: (اليم البحر، قال تعاىل: اليم

  .تيممته برحمى قصدته دون غريهو) فتيمموا صعيدا طيبا: (وميمت كذا وتيممته قصدته، قال تعاىل
  .واليمام طري أصغر من الورشان، وميامة اسم امرأة وهبا مسيت مدينة اليمامة

على حد استعمال ) والسموات مطويات بيمينه(اليمني أصله اجلارحة واستعماله يف وصف اهللا تعاىل يف قوله : مين
) واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة: (قال جل ذكره اليد فيه وختصيص اليمني يف هذا املكان واالرض بالقبضة حيث

  .خيتص مبا بعد هذا الكتاب
  )إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني(وقوله 

  .أي منعناه ودفعناه) الخذنا منه باليمني(أي عن الناحية الىت كان منها احلق فتصرفوننا عنها، وقوله 
ى اهلجاء، وقيل معناه بأشرف جوارحه وأشرف فعرب عن ذلك االخذ باليمني كقولك خذ بيمني فالن عن تعاط

أي أصحاب السعادات وامليامن وذلك على حسب تعارف الناس يف ) وأصحاب اليمني(أحواله، وقوله جل ذكره 
  .العبارة عن امليامن باليمني وعن املشائم بالشمال
  -فأما إن كان من أصحاب اليمني (واستعري اليمني للتيمن والسعادة، وعلى ذلك 



تلقاها عرابة باليمني واليمني يف احللف * إذا ما راية رفعت جملد : ، وعلى هذا محل)م لك من أصحاب اليمنيفسال
  .مستعار من اليد اعتبارا مبا يفعله املعاهد واحملالف وغريه

باللغو يف أميانكم ال يؤاخذكم اهللا  -وأقسموا باهللا جهد أمياهنم  -أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة : (قال تعاىل
وقوهلم ميني اهللا فإضافته إليه عزوجل هو إذا كان احللف ) إهنم ال أميان هلم -وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم  -
  .به

مما : (وموىل اليمني هو من بينك وبينه معاهدة، وقوهلم ملك مييىن أنفذ وأبلغ من قوهلم يف يدى، وهلذا قال تعاىل
  .أي به يتوصل إىل السعادة املقربة إليه" احلجر االسود ميني اهللا : " ى اهللا عليه وسلموقوله صل) ملكت أميانكم

  .ناحية اليمني: ومن اليمني تنوول اليمن، يقال هو ميمون النقيبة أي مبارك، وامليمنة
وقرأ ابن أىب ) ر وينعهانظروا إىل مثره إذا أمث(ينعت الثمرة تينع ينعا وينعا وأينعت إيناعا وهى يانعة ومونعة، قال : ينع

  إسحق
  .، وهو مجع يانع، وهو املدرك البالغ)وينعه(

  .اليوم يعرب به عن وقت طلوع الشمس إىل غروهبا: يوم
وألقوا إىل  -إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان : (وقد يعرب به عن مدة من الزمان أي مدة كانت، قال تعاىل

فإضافة االيام إىل اهللا تعاىل تشريف المرها ملا أفاض اهللا ) وذكرهم بأيام اهللا: (وقوله عز وجل) اهللا يومئذ السلم
  .عليهم من نعمه فيها

  .االية، فالكالم يف حتقيقه خيتص بغري هذا الكتاب) قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق االرض يف يومني: (وقوله عزوجل
ورمبا يعرب ويبىن، وإذا بىن فلالضافة ) وم عسريفذلك يومئذ ي(ويركب يوم مع إذ فيقال يومئذ حنو قوله عز وجل 

  .إىل إذ

  .اليوم يعرب به عن وقت طلوع الشمس إىل غروهبا: يوم.
وألقوا إىل  -إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان : (وقد يعرب به عن مدة من الزمان أي مدة كانت، قال تعاىل

فإضافة االيام إىل اهللا تعاىل تشريف المرها ملا أفاض اهللا ) وذكرهم بأيام اهللا: (وقوله عز وجل) اهللا يومئذ السلم
  .عليهم من نعمه فيها

  .االية، فالكالم يف حتقيقه خيتص بغري هذا الكتاب) قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق االرض يف يومني: (وقوله عزوجل
يعرب ويبىن، وإذا بىن فلالضافة ورمبا ) فذلك يومئذ يوم عسري(ويركب يوم مع إذ فيقال يومئذ حنو قوله عز وجل 

  .إىل إذ

  )مت(
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